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Desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, os
municípios brasileiros conquistaram um novo status político,
quando passaram a ser reconhecidos como ente federativo,
juntamente com a União, os Estados e o Distrito Federal. Se,
por um lado, essa condição deu a eles maior autonomia e poder
de influência na definição de políticas públicas; por outro, trouxe
novos desafios aos gestores municipais. Hoje eles estão às voltas
com a busca de soluções para a difícil equação de compatibilizar
os parcos recursos da municipalidade com  a definição de
prioridades, entre tantas urgências, e a implantação das políticas
públicas necessárias, muitas delas hoje de responsabilidade das
administrações locais. Ao final do exercício, saem, no entanto,
com a sensação de que todos os esforços foram, ainda e sempre,
insuficientes para resolver todas as carências sociais das cidades
brasileiras.

Em Minas Gerais esse quadro se repete na mesma dimensão.
Num primeiro momento, seduzidos pela nova condição que os
municípios alcançaram, um grande número de distritos pleiteou
a sua emancipação, acreditando que o acesso a novos recursos
financeiros lhes daria melhores condições para enfrentar seus
problemas. Os recursos, no entanto, já insuficientes e
redistribuídos entre um número maior de participantes, continuam
sendo disputados centavo a centavo. As responsabilidades, no
entanto, aumentaram, e isso trouxe para os municípios novas
dificuldades.

Outro caminho que vem sendo perseguido pelos municípios,
na tentativa de potencializar as ações locais, é o da união de
cidades vizinhas em uma região metropolitana. Essa nova condição
lhes daria, pelo menos em tese, maior força política para pleitear
recursos e influir na definição de políticas públicas, bem como a
capacidade de enfrentar, de forma coletiva, os problemas sociais
que têm repercussão além dos limites de cada município. Mas,
para obter sucesso nessa empreitada, são necessários outros
requisitos, nem sempre observados pelos municípios que pleiteam
a  participação numa região metropolitana.

Foi com o objetivo de evitar novas frustrações, como ocorreu
com o fenômeno de emancipação de municípios durante os anos
1990, que a Assembléia Legislativa de Minas Gerais realizou, no
final de 2003, o Seminário Legislativo Regiões Metropolitanas.
Em outubro foram realizados cinco encontros regionais, nas
cidades de Governador Valadares, Uberlândia, Santa Luzia, Juiz
de Fora e Conselheiro Lafaiete. De 10 a 12 de novembro, 109
entidades e mais de 700 participantes se reuniram em Belo
Horizonte, para dar continuidade aos debates e aprovar o
documento final do seminário, que teve 194 propostas.

Esta edição da Revista do Legislativo apresenta uma síntese
dos debates realizados no Seminário Legislativo Regiões
Metropolitanas e artigos que aprofundam a discussão sobre esse
tema. Traz ainda um estudo sobre os municípios emancipados;
um quadro sobre o desemprego na Região Metropolitana de
Belo Horizonte e uma análise sobre a capacidade de ação dos
municípios na solução desse problema; além do relato sobre
pesquisa realizada em Belo Horizonte, que analisa o impacto da
violência no processo de aprendizado dos alunos.
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problemas sociais

contaminam a maioria dos

municípios mineiros
Aline de Figueiredo Xavier
Jornalista da Alemg

Promover o desenvolvimento, gerar emprego e

renda e ao mesmo tempo implementar políticas sociais eficientes é o desafio

de todos os municípios mineiros. Os que estão abrigados em regiões metropolitanas do Estado �

de Belo Horizonte e do Vale do Aço � precisam ainda se articular em torno de objetivos comuns para tentar amenizar as questões

sociais. Em 2003, a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais promoveu discussões com a sociedade e os segmentos

políticos sobre a situação dos municípios mineiros. Mas qual caminho os levará ao equilíbrio  financeiro,

garantindo recursos para enfrentar os problemas sociais?

cidades
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Pouco depois da promulgação da
Constituição Federal de 1988, o Bra-
sil foi contaminado pela �febre de auto-
nomia�, com a criação desenfreada de
municípios. Segundo dados do Institu-
to Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), entre 1993 e 1996, mais de
600 municípios foram criados e incor-
porados no rateio do Fundo de Parti-
cipação dos Municípios (FPM), gerido
pela União. Em Minas Gerais, foram
emancipados 131 distritos. No entan-
to, o sonho de autonomia não trouxe,
para as populações locais, os benefícios
esperados. Ao contrário, na maioria
deles, os problemas, já existentes nos
municípios-sede, foram reproduzidos e
até agravados.

Das mais de 5.500 prefeituras do
País, a maioria sofre de subnutrição
crônica e depende financeiramente
das transferências estaduais � vindas
do ICMS e do IPVA, por exemplo � e da
União, notadamente do FPM. Estima-
se que 67% dos municípios brasileiros,
com uma população de até 20 mil ha-
bitantes, têm baixas taxas de cresci-
mento e extrema dependência de re-
cursos federais ou estaduais. Em Mi-
nas Gerais, o quadro não é diferente.
Dos 853 municípios mineiros, os 800
menores, que abrigam menos de 48%

da população do Estado, apresentam
carências de toda ordem.

O fenômeno da proliferação de
municípios está diretamente ligado ao
processo de descentralização fiscal
promovido pela Constituição da Repú-
blica de 1988. Os recursos passaram
a ser mais divididos e os Estados e
Municípios ganharam maior autono-
mia e responsabilidade. Desde então,
eles vêm assumindo progressivamen-
te o financiamento, a instalação e a
gestão das políticas públicas. Principal-
mente para os municípios, esse seria
um processo até natural, já que estão
mesmo mais próximos de seus cida-
dãos e poderiam detectar como mais
propriedade as necessidades locais.
Mas essa redistribuição de recursos,
aliada ao crescimento desordenado do
número de municípios brasileiros,
�agravou o conflito horizontal da Fe-
deração e demonstrou que faltou pla-
nejamento ao processo de descen-
tralização fiscal�, conforme observou
Alfredo José Pessoa de Oliveira em
seu artigo �Emancipação de Muni-
cípios�.

A proliferação dos municípios foi
desastrosa na avaliação de Marcos
Vilella de Sant´Anna, coordenador exe-
cutivo do Instituto Horizontes, Organi-

zação da Sociedade Civil de Interesse
Público (Oscip). �Foi uma insanidade.
Essa foi uma visão egoísta: a liderança
local sonhava com a possibilidade de
entrar no rateio preliminar dos impos-
tos, das verbas de transferências cons-
titucionais; sonhava em pegar uma
partilha do FPM, só que isso não é
suficiente para fazê-lo virar autônomo�,
pondera Marcos Sant´Anna.

 Um dos instrumentos de gestão
dos municípios brasileiros para a
implementação das políticas sociais é
justamente o seu orçamento. Como
não são previstas mudanças nos
percentuais de repasse do FPM ou na
cota do ICMS, o ritmo de crescimen-
to da receita dos municípios depende
muito mais do esforço de arrecada-
ção das prefeituras do que dos gan-
hos nas transferências. Para Marcos
Sant´Anna, o repasse de recursos
nem é um processo muito justo e cos-
tuma, às vezes, nem ser profissional.
Ele assegura ainda que não basta só
arrecadar, é preciso também saber
aplicar os recursos. �Às vezes o sujei-
to gasta mal�, adverte, observando que
nas regiões metropolitanas essa
distorção ganha uma dimensão ainda
mais grave, porque o problema não se
restringe ao município. Nessa visão
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estratégica, Marcos Sant� Anna cita
o exemplo de Toronto, que é o resul-
tado da fusão de oito municípios ca-
nadenses. �Lá a situação ficou tão pro-
blemática que um dia os canadenses
deram o passo contrário, fizeram uma
cidade maior, com um governo único,
uma visão única�.

Segundo o coordenador executivo do
Instituto Horizontes, os novos municí-
pios não geram riqueza suficiente para
se sustentar e querem ganhar com o
mesmo �bolo�. �A riqueza não foi cria-
da. Ela estava mal distribuída. Mas,
quando você faz uma redistribuição for-
çada, criam-se custos adicionais, como
aqueles aplicados na implantação das
máquinas administrativas�. Em sua ava-
liação, os municípios também não es-
tavam preparados para a responsabili-
dade de adotar políticas públicas: �Nós
saímos de um regime extremamente
centralizado e a Constituição fez uma
espécie de revanche, descentralizando
e repassando recursos que os municí-
pios nunca sonharam em ter. Como
eles não estavam preparados, gastaram
muito mal. Aí o governo começou a to-
mar os recursos de volta, a recon-
centrar�, analisou.

De acordo com Chico Ferramenta,
prefeito de Ipatinga e presidente da

Assembléia Metropolitana do Vale do
Aço (Amevale), a criação de municí-
pios precede de uma análise detalha-
da sobre sua sustentabilidade. �Os no-
vos municípios precisam ter condições
de se manter com receitas próprias,
oferecendo os serviços essenciais e
promovendo o desenvolvimento local.
No que se refere à descentralização
fiscal, a realidade atual é que os muni-
cípios ficam com um percentual de
aproximadamente 18% da receita tri-
butária total�, afirma o prefeito.

Para os municípios abrigados em
regiões metropolitanas, Chico Ferra-
menta defende também uma política
consistente. �Precisamos de ações
mais efetivas que sejam viabilizadas em
curto e médio prazos. O governo pode-
ria incentivar a destinação de recur-
sos específicos para atender aos pro-
blemas das regiões metropolitanas. A
criação de um fundo, com recursos
provenientes do ICMS e do FPM, para
investir em políticas públicas de inte-
resse comum, a exemplo das enume-
radas no artigo 42 da Constituição
Estadual.�
Política pública contínua � Nos anos
1990, o processo de descentralização
de recursos ocorreu em condições ad-
versas, sem uma política contínua, ini-

A criação desenfreada de
municípios nos anos 1990 foi

uma insanidade. Foi uma visão
egoísta das lideranças locais.

Marcos Vilella de Sant�Anna
Coordenador executivo do Instituto Horizontes Alair Vieira
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tão pensando no que é melhor para o
município. E a Lei de Responsabilidade
Fiscal ajudou nessa questão.�

Essa mudança já pode ser detecta-
da em pelo menos um indicador social
importante, o Atlas do Desenvolvimen-
to Humano no Brasil, divulgado pela
Organização das Nações Unidas em
setembro. No estudo, foi analisado o
índice de desenvolvimento humano dos
Estados e cidades brasileiras durante
a década de 1990. O IDH mede o nível
de desenvolvimento humano dos paí-
ses, Estados e cidades e utiliza como
critérios educação (alfabetização e taxa
de matrícula), longevidade (expectati-
va de vida) e renda per capita (PIB).Uma
das conclusões é que, ao longo da últi-
ma década, o progresso em desenvol-
vimento humano foi mais lento nos mu-
nicípios de grande porte. Na média, os
menores municípios tiveram uma evo-
lução de 15,9% no seu IDH contra um
crescimento médio de 11,2% das ci-
dades entre 50 mil e 500 mil habitan-
tes; de 6,7% das entre 500 mil e 1
milhão; e de 6,1% das com mais de 1
milhão de habitantes.

A mudança na forma de calcular
esse indicador pode explicar parte des-
se desempenho, mas é inegável que
todos os municípios tiveram uma

bida em meio ao ajustamento fiscal. Os
administradores municipais enfrenta-
ram ainda desafios de outra ordem,
além da financeira. Em seu texto �As
parcerias para o sistema de ensino no
município�, a pesquisadora Maria do
Carmo Brant Carvalho afirma que �a
heterogeneidade dos municípios num
país de tamanho continental, as desi-
gualdades regionais, a ausência de
competências locais, a presença ain-
da enraizada de ol igarquias e
nepotismos são alguns dos tantos de-
safios e constrangimentos para uma
municipalização assertiva.�

Stefano Rodrigues de Pinho
Tavares, colaborador da Assembléia
Metropolitana da Região Metropolita-
na de Belo Horizonte (Ambel), lembra
que muitos prefeitos preocupavam-se
apenas em promover ações que lhes
dessem visibilidade, independentemen-
te de estarem ou não atendendo a al-
guma demanda da comunidade. Mui-
tas eram obras apenas de perfumaria,
mas tinham exposição e davam visibili-
dade para a administração. Só agora
esse quadro começa a querer mudar.
�Os administradores começaram a
sentir que não é mais por aí, que é pre-
ciso olhar para o coletivo. Hoje os pre-
feitos têm essa nova mentalidade. Es-

performance melhor e que os peque-
nos passaram a dar mais atenção às
áreas de educação e saúde. Os muni-
cípios de médio e grande porte tiveram
um desenvolvimento menor, mas cer-
tamente os problemas que enfrentam
têm uma ordem de grandeza maior,
exigindo ações mais profundas e de
impacto mais abrangente, nem sem-
pre alcançáveis com os recursos dis-
poníveis.

Marcos Sant´Anna avalia, no en-
tanto, que esse processo de mudan-
ças avançou pouco. Os municípios ain-
da não conseguiram implantar políti-
cas sociais contínuas que pudessem
garantir resultados mais consistentes
em longo prazo. �Existe a política de
um governo, de um partido, mas isso
não é política pública no sentido abso-
luto. Política pública é aquilo que todos
nós, independentemente de partido e
governante, entendemos que é preciso
fazer em benefício da comunidade. É a
visão de conjunto, de futuro. E, para
isso, teríamos de quebrar alguns
paradigmas, romper com essa cultura
de concentrar recursos�, analisa. É
igualmente importante, segundo
Sant´Anna, que a sociedade participe e
que os cidadãos tenham consciência da
sua responsabilidade no processo.
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A idéia de que a reunião dos muni-
cípios em regiões metropolitanas
minimize essas dificuldades e corrija
as deficiências técnicas das cidades
parceiras menos desenvolvidas não é
uma solução que tenha consenso. Ao
contrário, é um tema polêmico e que
está na pauta de discussões sobre o
futuro das cidades. Para o superinten-
dente de Assuntos Metropolitanos da
Secretaria de Estado de Desenvolvimen-
to Regional e Política Urbana,
Fernando de Castro, os problemas
sociais estão presentes em todos os
municípios brasileiros, independente-
mente de pertencerem ou não a uma
região metropolitana. �Nelas, ao con-
trário, os problemas se agravam por-
que a região metropolitana é grandio-
sa, acolhe toda uma população em bus-
ca de emprego, de novas oportunida-
des, de mais conforto�, analisa.

Mesma opinião tem Marcos
Sant´Anna: �os municípios das regiões
metropolitanas não são mais bem aten-

Adoção de políticas

públicas nos municípios

de regiões

metropolitanas

didos. Não é isso que faz a diferença.
Depende muito mais da mentalidade do
governante�. Esse ponto de vista é de-
fendido também por Chico Ferramen-
ta. Para ele, as questões sociais são
comuns a todos os municípios, integran-
do ou não uma região metropolitana.

Marcos Sant´Anna também não
acredita que os problemas se agravem
pelo fato de o município pertencer a
uma região mais rica ou mais pobre.
�Eu não consigo fazer essa correlação
dos indicadores de tamanho de cida-
de, posição geográfica ou capacidade
econômica e desenvolvimento local�,
opina. �Há municípios com grandes
rendas que gastam muito mal seus
recursos. Por outro lado, existem mu-
nicípios com poucos recursos que fa-
zem proporcionalmente mais�, ponde-
ra. Chico Ferramenta rebate, afirman-
do que �as diversidades financeiras e
regionais influenciam diretamente o
quadro de carências em políticas pú-
blicas hoje apresentado pelos municí-

Alair Vieira
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Metropolitano de Belo Horizonte em
relação à Região Metropolitana da ca-
pital mineira.

Em alguns casos, segundo o Atlas
do Desenvolvimento Humano, o fenô-
meno pode ser explicado pelo simples
fato de que a base de comparação era
muito baixa. Os municípios do Colar
Metropolitano do Vale do Aço tinham,
por exemplo, IDH-M de apenas 0,601
em 1991 e, com crescimento de
14,3%, chegaram a um índice de
0,687 em 2000. Apesar de esse ter
sido o maior crescimento registrado
entre as 33 regiões metropolitanas do
País, esse índice foi insuficiente para
tirar os 22 municípios do Colar Me-
tropolitano do Vale do Aço da última
colocação do IDH-M das metrópoles
brasileiras.

Apesar dos problemas que enfren-
tam para implantar políticas públicas
integradas, que poderiam ter, por
exemplo, entre outros efeitos positivos,
o de modificar a situação do IDH das
cidades do Vale do Aço, o presidente
da Amevale, Chico Ferramenta, defen-
de que os municípios integrantes das
regiões metropolitanas apresentam
vantagens comparativas em relação
aos demais, o que lhes confere um
potencial maior para superar as difi-

culdades. �Pelo fato de integrarem um
aglomerado urbano, têm força regio-
nal, possuem outros canais de comu-
nicação com os governos estaduais e
federal e são priorizados pelos agen-
tes financiadores nacionais e interna-
cionais no processo de capacitação de
recursos, para a implantação de pro-
gramas e projetos no âmbito metro-
politano�, enumera. �O Ministério das
Cidades vem desenvolvendo progra-
mas que focam em regiões metropoli-
tanas, como é o caso do Habitar Bra-
sil/BID e do PSH�, completa.

Fernando de Castro não é tão oti-
mista. Ele acredita que a geração de
emprego nos grandes centros urba-
nos é um desafio gigantesco. As cida-
des que compõem essas regiões atra-
em um grande número de pessoas vin-
das do interior em busca de oportuni-
dades. A maioria, no entanto, não en-
contra emprego e vai morar na perife-
ria, em áreas de risco, aguardando a
realização de um sonho que nunca
acontece. Depois de um tempo, frus-
tradas, acabam caindo na margina-
lidade. �O desemprego, a falta de salá-
rio e de condições dignas de sobrevi-
vência criam outros problemas como
a violência urbana, a miséria e a po-
breza absoluta. As regiões metropoli-

pios, principalmente naqueles situados
em regiões metropolitanas, porque o
histórico deles é muito diferente. Cada
um tem suas especificidades no que
se refere às suas políticas públicas e
vem prestando serviço de acordo com
suas possibilidades.�

Considerando as especificidades de
uma região metropolitana, o estudo da
Organização das Nações Unidas (Atlas
do Desenvolvimento Humano) revelou
que a Região Metropolitana de Belo
Horizonte perdeu oito posições em re-
lação a 1991 e ocupa a 20ª colocação
e a do Vale do Aço se manteve na 22a

posição. Foram analisadas 34 regiões
com características metropolitanas. O
Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH) das duas regiões se manteve um
pouco acima de 0,800 (considerado de
desenvolvimento humano alto) e elas
apresentaram crescimento relativo
positivo. O estudo das Nações Unidas
mostrou ainda que, em Minas Gerais,
a velocidade de crescimento do Índice
de Desenvolvimento Humano Munici-
pal (IDH-M) dos municípios localizados
na periferia das regiões metropolita-
nas foi maior do que a dos núcleos. Isso
ocorreu com o Colar Metropolitano do
Vale do Aço se comparado ao Vale do
Aço propriamente dito e com o Colar
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tanas são concentradoras das gran-
des riquezas e pobrezas�, acredita
Fernando.

Segundo ele, cada vez mais as regi-
ões metropolitanas necessitam de in-
vestimento, de políticas públicas bem
definidas e voltadas para pessoas mais
carentes. �Essa parcela da população
está crescendo e a economia não con-
segue acompanhar. Vemos, então, a
dicotomia nas regiões metropolitanas:
muita riqueza, muita pobreza, muito
luxo, muita miséria. Esse é um dos
grandes problemas�, analisa Fernando
de Castro. Nesse aspecto, Chico Fer-
ramenta concorda. Para ele, os pro-
blemas relacionados à expansão de ocu-
pações urbanas desordenadas nos li-
mites dos municípios, à diferenciação
de tarifas de serviços públicos locais
(que dificultam a integração regional)
e à falta de políticas públicas integra-
das se agravam e exigem uma ação co-
ordenada com base em interesses re-
gionais.

Em 1999, a Prefeitura de Belo Ho-
rizonte enfrentou uma grave crise
com a falta de leitos de CTI infantil
nos hospitais da cidade. Na realida-
de, o problema ocorreu porque os mu-
nicípios vizinhos encaminharam os
casos graves para os hospitais da

Capital, ocasionando déficit na oferta
de leitos infantis. A responsabilidade
não cabia a Belo Horizonte, mas, se-
gundo Marcos Sant´Anna, não é pos-
sível fechar os olhos para tal realida-
de. Em momentos assim faz-se ainda
mais necessária a visão de rede. �Sem
visão de rede não tem política pública
que resolva, a não ser a assisten-
cialista. Em Belo Horizonte, 40% dos
postos de saúde e hospitais atendem
pessoas vindas do interior. E tem de
ser assim mesmo! Se em Belo Hori-
zonte é que há condições de atender,
é a essa cidade que o cidadão deve
recorrer. Não dá para reclamar e se
isolar. Nós vivemos em um mundo
globalizado, em um mundo em rede�,
explica.

Um exemplo de política integrada
com bom potencial de sucesso é o
Plano de Combate ao Analfabetismo
da Região Metropolitana do Vale do
Aço, lançado em Ipatinga, em março
de 2003. Segundo a prefeitura, o pla-
no abrange 21 municípios da Região
Metropolitana do Vale do Aço e pre-
tende alfabetizar, nos próximos dois
anos, 25 mil pessoas de todas as ida-
des entre os 47 mil analfabetos exis-
tentes na região e apontados pelo
IBGE. Para isso, haverá um investi-

Hoje os prefeitos têm uma nova
mentalidade. Estão pensando no
que é melhor para o município,
estão olhando para o coletivo.

Stefano Rodrigues de Pinho Tavares,
Colaborador da  Ambel

Alair Vieira
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mento de R$ 21,744 milhões, divi-
didos em duas etapas.
Objetivos comuns � Marcos
Sant´Anna acredita que encontrar ob-
jetivos comuns nas regiões metropoli-
tanas é mesmo difícil, mas não impos-
sível. �É preciso também que o
governante interprete o anseio coleti-
vo da sociedade. O povo sabe o que
precisa, diz o que sente e cabe ao
governante gerenciar esses desejos e
tomar providências para que eles se-
jam atendidos�, opina. Stefano de Pi-
nho Tavares avalia que a característi-
ca do problema é que determina sua
competência. �O que é inerente a cada
município é de competência local. O que
é de interesse comum é feito pela As-
sembléia Metropolitana da Região Me-
tropolitana de Belo Horizonte�, explica
o colaborador da Ambel, criada pela Lei
Complementar nº 43, de 1996, atu-
almente composta de 34 municípios.

De acordo com ele, é possível que
o município de uma região metropoli-
tana tenha capacidade de gerenciar
uma política pública local, mas esse
processo é limitado. �Hoje, na questão
metropolitana, tudo tem influência ex-
terna. Mesmo nas questões internas,
se você não criar uma política e uma
cultura metropolitanas, não tem como

encontrar soluções para os proble-
mas�, acredita Stefano. Para ele, os
municípios ainda devem ser parceiros
no sentido de compartilhar os segmen-
tos comuns às cidades. �É importante
pensar em um planejamento para as
regiões metropolitanas, para que os
governos estaduais e federal possam
direcionar seus recursos de forma a
atender um maior número de pessoas
em vez de atender pontualmente uma
ou outra cidade�, explica. �Se nós con-
seguirmos isso de forma organizada,
haverá diminuição de custos para cada
município�, completa.

Unir os municípios em torno de
propostas comuns para amenizar pro-
blemas de âmbito regional, sejam eco-
nômicos, sociais ou culturais, foi jus-
tamente o objetivo central, segundo o
prefeito de Ipatinga, Chico Ferramen-
ta, que levou 26 municípios do Vale a
se unirem em uma região metropolita-
na, projeto que se tornou realidade com
a aprovação, em 1998, da Lei Com-
plementar nº 51. �Alguns municípios se
desenvolveram mais do que os outros,
mas essas dificuldades podem ser ame-
nizadas se houver unificação das políti-
cas públicas, preservando, evidentemen-
te, a vocação e a autonomia dos municí-
pios�, defende Chico Ferramenta.

Para o superintendente de Assun-
tos Metropolitanos da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Regional e
Política Urbana, Fernando de Castro,
o fato de existir uma dependência mú-
tua entre as cidades pertencentes a
uma região metropolitana não torna
essa integração mais fácil. �Como cada
município tem constitucionalmente sua
autonomia, fica difícil a gestão compar-
tilhada porque uma cidade não pode
resolver um problema cuja origem está
em outra�, afirma. Mas ele pondera
que a região metropolitana é uma ci-
dade que vai crescendo e se derraman-
do nos municípios vizinhos e que por
isso �ela não é criada, ela existe e é
uma realidade. O Estado tem o poder
de instituir�.
Papel do Estado � Quando o proble-
ma social de um município integrante
de certa região metropolitana assume
dimensão regional e a busca de con-
senso se torna necessária, quem deve
assumir a condução dessa negocia-
ção? Para Fernando de Castro, há uma
dificuldade ainda não resolvida na Cons-
tituição Federal, que estabelece que a
Federação é composta da União, dos
Estados e dos Municípios. �O ente re-
gião metropolitana não existe. Por
mais que se veja a necessidade de o
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nas, o Estado delegou seu poder aos
municípios e tornou-se um secretário
executivo, oferecendo apenas uma as-
sessoria técnica�, explica. Para o pre-
sidente da Amevale, Chico Ferramen-
ta, cabe ao Estado promover a
integração entre os municípios que
compõem as regiões metropolitanas,
propiciando a execução de funções
públicas de interesse comum. �Essas
funções extrapolam o âmbito da com-
petência municipal e passam a ser de
interesse comum a mais de um mu-
nicípio.�

O superintendente Fernando de
Castro acredita também que, ao se
criar regiões metropolitanas, o Esta-
do poderia cuidar dos problemas co-
muns aos municípios. �Dessa forma,
o Estado estaria mais presente nas so-
luções dos problemas sociais�. Quan-
do o problema passa a ser regional,
quando o município não consegue
resolvê-lo sozinho, cria-se a necessi-
dade de uma gestão compartilhada ou
uma gestão especial.� Nesse momen-
to, para Fernando de Castro, o Estado
interviria com todo seu aparato e po-
der orçamentário. �Esse é um exem-
plo que leva as pessoas a entenderem
a necessidade de maior atenção e
obrigatoriedade constitucional de o

Estado investir recursos nas regiões
metropolitanas.�

Ao se criar uma região metropoli-
tana, outro ponto a ser analisado é a
crença de que essa iniciativa irá garan-
tir mais recursos federais e estaduais.
Fernando de Castro alerta que criar
uma região metropolitana para rece-
ber mais recursos não se justifica.
�Não se cria uma região metropolita-
na para solucionar problemas. Eles
existem e são instituídos porque já es-
tão caracterizados. A região metropo-
litana é uma cidade que ocupa vários
outros municípios�, acredita.

Marcos Sant´Anna também concor-
da que o problema está na busca por
recursos externos. �Os municípios que-
rem ganhar dinheiro da União e do
Estado, preocupando-se com eles pró-
prios. O município quer ter uma região
metropolitana, mas não quer ceder
seus recursos.� Segundo ele, se o
município estiver disposto a investir
recursos de maneira inteligente, a re-
gião metropolitana passa a ter razão
de existir. �Sob o ponto de vista de con-
siderar o conjunto, de sinergia, de to-
dos trabalharem para o bem comum,
não sou contra a criação de região
metropolitana, nem que não chamas-
se metropolitana�, opina.

Estado gerenciar algumas situações
que se caracterizam como regionais,
ou seja, que estão acima dos poderes
municipais, isso não está definido cons-
titucionalmente. O Estado tem dificul-
dade, inclusive legal, para intervir nes-
sas questões, que são as chamadas
questões ou funções públicas de inte-
resse comum�, afirma o superinten-
dente.

Segundo Marcos de Sant´Anna, o
Estado é o delegado da sociedade para
ações de natureza formal. �Um dos
enganos hoje existentes é o de que o
governante, pelo fato de ter sido elei-
to, intitula-se, julga-se autoridade. Ele
esquece que a autoridade é quem o
elegeu. É um erro de conceito. Ele é o
servidor.� Para ele, é preciso que a
sociedade se manifeste e que o
governante perceba suas necessida-
des: �O cidadão é o ator principal,
que levanta as necessidades, embo-
ra não tenha capacidade de definir,
de decidir.�

O colaborador da Ambel Stefano
de Pinho Tavares acredita que o pa-
pel do Estado é preponderante na ado-
ção de políticas públicas nas regiões
metropolitanas. �Historicamente ele
tinha uma posição maior, mas, com a
criação das Assembléias Metropolita-

As regiões metropolitanas são
concentradoras das grandes

riquezas e pobrezas, têm muito
luxo e muita miséria.

Fernando de Castro
Superintendente da Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana
Marcelo Metzker
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cidades buscam novos caminhos para o seu desenvolvimento

seminário
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Raquel Furtado
Jornalista da Alemg

Qual a melhor forma de se resolver problemas comuns entre cidades vizinhas?

Como a integração entre os municípios pode favorecer o desenvolvimento regional?

É possível promover essa integração sem afetar a autonomia municipal?

A busca de respostas para cada uma dessas perguntas  reuniu, no Plenário da Assembléia Legislativa de

Minas Gerais, cerca de 700 pessoas, representantes de mais de 100 entidades e participantes do

Seminário Legislativo Regiões Metropolitanas, realizado no período de 10 a 12 de novembro de 2003.

A discussão sobre a viabilidade da criação de outras regiões metropolitanas no Estado,

motivada pelos oito projetos de lei complementar que tramitam na Assembléia,

estimulou acalorados debates no interior do Estado e apontou outros aspectos relacionados a essa temática,

que deu uma nova dimensão ao debate na etapa final do evento.
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As vantagens, dificuldades e pers-

pectivas das regiões metropolitanas

foram discutidas previamente em cin-

co encontros regionais realizados em

outubro, nas cidades de Governador

Valadares, Uberlândia, Santa Luzia,

Juiz de Fora e Conselheiro Lafaiete.

Nesses encontros, os participantes

ouviram a exposição de técnicos da

Secretaria de Estado de Desenvolvi-

mento Regional e Política Urbana

(Sedru) sobre a criação e gestão de

regiões metropolitanas e formaram

grupos de trabalho para analisar as

propostas elaboradas pelas comis-

sões técnicas interinstitucionais na

fase de preparação do seminário. Em

cada cidade foram eleitos 12 delega-

dos para representar a região na eta-

pa final do evento.

Em Santa Luzia, cidade que integra

a Região Metropolitana de Belo Hori-

zonte (RMBH), os grupos de trabalho

apresentaram propostas para proble-

mas ligados a saúde, saneamento bá-

sico e transporte da região, bem como

sua relevância para o Plano Diretor

Metropolitano (PDM). A proposta de

criação de uma agência executiva para

a região metropolitana foi unânime

entre os grupos. Os participantes do

encontro também enfatizaram a ne-

cessidade de revitalização da RMBH

(Ambel) e do planejamento integrado

das funções públicas de interesse co-

mum por meio da elaboração do PDM.

No início da plenária final, os co-

ordenadores dos grupos de trabalho,

que se reuniram nos primeiros dias

do seminário (10 e 11), apresenta-

ram uma síntese de cada tema trata-

do. O coordenador do grupo que ana-

lisou a conceituação e a criação de

regiões metropolitanas foi o diretor

de Planejamento Metropolitano da

Sedru, Solano Bicalho. Ele ressaltou

a aprovação majoritária pelo grupo,

posteriormente confirmada pela vo-

tação na plenária final, do item que

prevê a inserção de artigo na Lei Com-

plementar nº 26, de 1993, regula-

mentando o artigo 44 da Constitui-

ção Estadual, que trata dos critérios

para a instituição de regiões metro-

politanas. A proposta sugere ainda a

inclusão de parágrafo que estabeleça

critérios objetivos para definir os

municípios que devem integrar o ter-

ritório da região metropolitana.

Coordenadores

Nas demais cidades, os grupos de

trabalho analisaram os instrumentos

possíveis para o desenvolvimento regio-

nal integrado. Em todas elas, os parti-

cipantes sugeriram a criação de

microrregiões em vez de regiões me-

tropolitanas.

Quem deve elaborar o Plano
Diretor Metropolitano?

Na etapa final do seminário, em

Belo Horizonte, os principais temas do

debate trataram da definição do órgão

que deverá ser o responsável pela ela-

boração do Plano Diretor Metropolita-

no (PDM), assim como dos critérios

de representação nas assembléias

metropolitanas. Mais de 100 delega-

dos votaram as propostas dos grupos

de trabalho sobre criação de regiões

metropolitanas; gestão metropolitana;

Plano Diretor; uso do solo, meio ambi-

ente e saneamento básico; transpor-

tes e sistemas viários; e habitação e

segurança. O documento foi aprovado

por unanimidade, mas os pedidos de

destaque para alguns pontos fizeram

com que os trabalhos se estendessem

por quase sete horas.

As 189 propostas e 5 moções

aprovadas foram entregues ao depu-

tado Fábio Avelar (PTB), que represen-

tou o presidente Mauri Torres (PSDB)

na plenária final do evento. Elas servi-

rão para subsidiar ações legislativas.

O deputado Fábio Avelar, também au-

Jupira Gomes de Mendonça,
coordenadora do grupo Plano
Direitor e sua estruturação

Marcelo Metzker
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Revisão de modelo � A necessidade

de planejamento e aperfeiçoamento do

órgão metropolitano e a busca de pro-

postas de revitalização do modelo de

gestão metropolitana, com a discussão

de novos instrumentos de cooperação

intermunicipal, foram contribuições

destacadas pelo diretor de Programas

e Projetos Metropolitanos, Gustavo

Gomes Machado, coordenador do gru-

po que abordou a gestão metropolita-

na e as políticas de interesse comum.

A professora Jupira Gomes de Men-

donça, da Faculdade de Arquitetura da

UFMG, manifestou que a preocupação

do grupo que abordou a questão do Pla-

no Diretor e sua estruturação foi apre-

sentar uma proposta que desse ao

PDM força de lei, com a aprovação da

Assembléia Legislativa.

A importância de se discutir polí-

ticas de saneamento básico no âm-

bito das regiões metropolitanas foi

ressaltada na apresentação do tra-

balho do grupo que estudou as pro-

postas sobre uso do solo, meio ambi-

ente e saneamento básico. O coor-

denador do grupo, José Nelson Ma-

chado, da Sociedade Mineira de En-

genheiros, afirmou que o tema

extrapola as fronteiras dos municí-

pios. Propostas visando à integração

dos sistemas de transporte e à recu-

peração da sinalização horizontal e

vertical da malha viária foram ressal-

tadas pelo coordenador do grupo que

tratou das questões ligadas ao trans-

porte e sistemas viários, Oto Lopes

de Figueiredo, da Associação dos ex-

Alunos da Faculdade de Engenharia

da UFMG.

Políticas integradas � Em suas pro-

postas, o grupo que abordou segu-

rança e habitação defendeu a

integração entre o modelo de plane-

jamento da habitação e o da segu-

rança. Foram apresentadas também

contribuições, que foram aprovadas,

incentivando a implementação de

programas de construção de mora-

dias populares e tratando da previ-

são orçamentária para políticas

habitacionais. A coordenadora do

grupo, Marinella Araújo, do Observa-

tório de Políticas Urbanas da PUC

Minas, destacou ainda a proposta do

grupo de se compatibilizar o efetivo

policial com a população das cidades

atendidas.

dos grupos apresentam síntese dos trabalhos

José Nelson Machado, coordenador
do grupo Uso do solo, meio ambiente e

saneamento básico

Reunião dos participantes do grupo que analisou as questões da
habitação e segurança nas regiões metropolitanas

Marcelo Metzker

Marcelo Metzker
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tor do requerimento para a realização

do seminário, manifestou seu entusi-

asmo com os resultados do evento.

Segundo ele, será realizado um

congresso em âmbito nacional para dis-

cutir o tema das regiões metropolita-

nas. �O congresso seguirá a mesma

metodologia que adotamos aqui, na As-

sembléia, inclusive com a realização de

reuniões em vários Estados brasileiros.

Nossa experiência foi bem-sucedida e

está servindo de referência para ou-

tras iniciativas�, comemorou. Ao final

dos trabalhos, foi eleita a Comissão de

Representação, composta de 29 enti-

dades e cuja função é acompanhar os

desdobramentos do seminário.

Tramitação suspensa � O deputado

Gustavo Valadares (PFL), relator dos

8 projetos que prevêem a criação de

regiões metropolitanas no Estado, co-

ordenou a fase de debates do seminá-

rio. Ele lembrou que a tramitação dos

projetos está suspensa na Casa, por

acordo feito com os autores das ma-

térias.

�Decidimos paralisar a tramitação

para aguardar as conclusões do semi-

nário. Precisamos avaliar a viabilidade

da criação de outras regiões metropo-

litanas, assim como alternativas para

as dificuldades existentes nas regiões

já criadas, que são a Região Metropoli-

tana de Belo Horizonte e a Região Me-

tropolitana do Vale do Aço (Amevale)�,

afirmou.

Os desafios da gestão
metropolitana

O primeiro dia do seminário con-

tou com a participação de especialis-

tas da área de planejamento urbano,

que abordaram sobre a conceituação

das regiões metropolitanas, suas van-

tagens e desvantagens; as funções

públicas de interesse comum; o Plano

Diretor e sua estruturação. O presiden-

te da Comissão de Assuntos Munici-

pais, deputado João Bittar (PL), repre-

sentando o presidente da Assembléia

Legislativa, deputado Mauri Torres

(PSDB), enfatizou o objetivo maior do

encontro: discutir alternativas para os

problemas econômicos e sociais dos

grandes conglomerados urbanos, com

base nas experiências das regiões me-

tropolitanas já implantadas no Estado.

Financiamento para o Plano Dire-

tor � A secretária de Estado de De-

senvolvimento Regional e Política Ur-

bana, Maria Emília Rocha Mello, decla-

rou que o Banco Mundial (Bird) forne-

cerá colaboração técnica e financeira,

inclusive com repasse de recursos a

fundo perdido, para a elaboração do Pla-

no Diretor para a Região Metropolita-

na de Belo Horizonte. A deputada fede-

ral Maria do Carmo Lara (PT/MG),

presidente da Comissão de Desenvolvi-

mento Urbano e Interior da Câmara dos

Deputados, referiu-se à experiência dos

consórcios de saúde já implantados em

alguns municípios por necessidade e

Seminário
O relato de �Experiências de Regi-

ões Metropolitanas� foi outro tema

abordado no seminário, em painel co-

ordenado pela deputada Cecília Fer-

ramenta (PT). Abrindo o debate, o

presidente da Associação Metropo-

litana do Vale do Aço (Amevale) e pre-

feito de Ipatinga, Chico Ferramenta,

ressaltou a importância de os muni-

cípios se unirem na busca de soluções

para os problemas comuns. �A cria-

ção da Região Metropolitana do Vale

do Aço abriu um canal de integração

entre os municípios para provocá-los

e uni-los num espírito de solidarieda-

de, na busca do consenso�, avaliou.

Ele apresentou dados e números so-

bre a região do Vale do Aço e desta-

cou a evolução no Índice de Desenvol-

vimento Humano (IDH), principalmen-

te em relação a mortalidade infantil,

educação e renda familiar.

Já o presidente da Assembléia

Metropolitana da Região Metropoli-

tana de Belo Horizonte (Ambel) e pre-

feito de Santa Luzia, Carlos Alberto

Calixto, demonstrou que a RMBH não

seguiu um caminho tão bem-sucedi-

do quanto a Amevale. �A Ambel exis-

te há dez anos e não tem nada para

mostrar. Ela começa a nascer ago-

ra, com a mobilização dos prefeitos

e deputados e do governo estadual�.

Calixto reforçou a opinião expressa

por diversas pessoas em vários mo-

mentos do seminário e nos encon-

tros regionais de que essa imobilida-

de não ocorreu por ineficácia ou fal-

ta de vontade. �Foi porque a Ambel
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nunca teve apoio do governo estadual,

mobilização ou recursos financeiros�,

afirmou. Ele salientou ainda que a as-

sembléia metropolitana é o único ór-

gão capaz de moldar as ações neces-

sárias para a solução de problemas das

regiões metropolitanas e tomar as

decisões que geram recursos.

Planejamento metropolitano

Duas experiências distintas de re-

giões metropolitanas também foram

apresentadas por urbanistas de São

Paulo e Pernambuco. Maria José

Cavalcanti, diretora técnica da Agên-

cia de Planejamento e Pesquisa de

Pernambuco, relatou que 3,3 milhões

de habitantes vivem na Região Metro-

politana de Recife, cujo índice de urba-

nização é de 95%. A maior parte é

composta de jovens, entre eles um

grande número de desempregados,

causa e efeito da violência.

Boa parte dos financiamentos está

sendo canalizada para a revitalização

urbana. Urbanista e arquiteta, Maria

José Cavalcanti critica os modelos

prontos de gestão propostos seguindo

padrões de Brasília e aponta para a ne-

cessidade de cada região ter seu pla-

nejamento de acordo com suas pró-

prias demandas e características. �Em

poucos anos, teremos 15 megalópoles

no mundo com mais de 15 milhões de

habitantes e 40 com mais de 5 mi-

lhões. Hoje, um terço da população

brasileira vive em 12 metrópoles. Daí

a importância do planejamento metro-

politano�, informou.

mostra experiências de integração regional

A Região Metropolitana de São Pau-
lo (RMSP), com 39 municípios e 18
milhões de habitantes, surgiu em
1974, como fruto do planejamento
centralizado ditado por Brasília du-
rante o período militar. Esgotado nos
anos 1980, o modelo acabou ceden-
do espaço para o surgimento, na
RMSP, de um consórcio de municí-
pios do Grande ABC, formado por
Santo André, São Bernardo do Cam-
po, São Caetano do Sul, Diadema,
Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande
da Serra. Metade do território des-
ses sete municípios, com 2,3 milhões
de habitantes, está ocupada  pela re-
presa Billings e suas áreas de pre-
servação de mananciais.

Os dados foram fornecidos pelo
urbanista Fernando Ortiz, que apre-
sentou, durante o seminário, uma lis-
ta das maiores realizações metropo-
litanas do Consórcio, como obras vi-
árias e de drenagem, incluindo 13
�piscinões� para evitar inundações,
capazes de armazenar 5 milhões de
m3 de água. Ortiz mencionou tam-
bém a existência de dois hospitais re-
gionais com especialidades médicas
e o rodoanel do ABC, construído
parcialmente pelo governo do Esta-
do de São Paulo. O Consórcio mon-
tou uma rede de incubadoras de pe-
quenas empresas para enfrentar o
êxodo de grandes empreendimen-
tos do ABC.

Modelo paulista surgiu nos anos da ditadura

Deputados Cecília Ferramenta (PT) e Fábio Avelar (PTB); Carlos Calixto,
prefeito de Santa Luzia, e Chico Ferramenta, prefeito de Ipatinga

Marcelo Metzker
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que precisam ainda ser regulamenta-

dos por lei. De acordo com ela, a união

de prefeituras para solucionar proble-

mas vem muito antes da criação for-

mal de regiões metropolitanas.

RMs impõem novos desafios � Para

a deputada, além dos problemas da

saúde, as duas maiores mazelas soci-

ais da atualidade � desemprego e vio-

lência � estão concentradas nas regi-

ões metropolitanas. Na sua opinião,

atualmente há dois grandes desafios

para os gestores públicos: como admi-

nistrar as regiões metropolitanas exis-

tentes e como definir a viabilidade ou

não de se criar outras RMs no Esta-

do. O deputado Fábio Avelar destacou

também alguns dos problemas mais

comuns na Região Metropolitana de

Belo Horizonte, como o transporte de

passageiros, o aumento da crimina-

lidade e o déficit habitacional.

Mercado não resolve sozinho pro-

blemas sociais urbanos � A profes-

sora Jupira Gomes de Mendonça, uma

das expositoras do seminário e

organizadora do livro �População, espa-

ço e gestão na metrópole: novas confi-

gurações, velhas desigualdades�, anali-

sou o crescimento populacional na Re-

gião Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo estudos apresentados, a Capi-

tal vem perdendo espaço para os muni-

cípios menores em relação à população.

O censo de 2000 indica que pouco

mais de 50% da população estão con-

centrados em Belo Horizonte. A dis-

tribuição dos grupos sociais no espa-

ço urbano tem mudado muito desde a

década de 1970, segundo a professo-

ra. Tais fatores, por si só, já seriam

suficientes para se repensar a estru-

tura dos serviços oferecidos à popula-

ção na região.

Falta aparato jurídico � �A falta de

consciência e informação sobre o as-

sunto tem feito surgir em todo o País

estratégias equivocadas de metropo-

lização�, analisou o diretor de Assun-

tos Fundiários do Ministério das Ci-

dades, Edésio Fernandes. Segundo

ele, a ordem urbana e metropolitana

apresenta descompasso em relação

à ordem constitucional e legal, uma

vez que a realidade de produção das

cidades que se agrupam em regiões

foi desenvolvida muito mais acelera-

damente.

Apesar de considerar a falta de

aparato jurídico para a questão, Edésio

Fernandes acredita que não há como

resolver as dificuldades das regiões

metropolitanas somente por leis, de-

cretos ou ações políticas. Para ele,

elas precisam ser legitimadas pela ne-

cessidade social, o que requer uma

análise de quatro principais fatores:

a natureza das regiões do ponto de

vista jurídico; a titularidade de seu in-

teresse; a medida de convivência en-

tre o metropolitano e o local e o me-

tropolitano e o estadual ou nacional;

e os recursos necessários para sua

gestão.

De acordo com o diretor do Minis-

tério das Cidades, a criação de regi-

ões metropolitanas não soluciona os

problemas enfrentados pelos municí-

pios. Constitui-se, na maioria das ve-

zes, em articulações políticas para au-
Edésio Fernandes, diretor de Assuntos
Fundiários do Ministério das Cidades

Professor Ronaldo Guimarães Gouvêa,
da Escola de Engenharia da UFMG

Marcelo Metzker Marcelo Metzker
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mentar os recursos destinados a es-

sas cidades, sem levar em conta a

necessidade de organização territorial.

 O professor Ronaldo Guimarães

Gouvêa, da Escola de Engenharia da

UFMG; o superintendente de Assun-

tos Metropolitanos da Sedru, Fernando

de Castro; o presidente do Instituto

Horizontes, Marcos Vil lela de

Sant�Anna; e o consultor Benício de

Assis Araújo, da Intersan Engenharia,

também participaram das exposições

no primeiro dia do seminário.

Gestão integrada é apontada
como saída para o caos urbano

No segundo dia do seminário, téc-

nicos debateram os aspectos físicos e

socioeconômicos das regiões metropo-

litanas. �O caos urbano se relaciona

rigorosamente à desordem ambiental,

que não pode ser separada dos outros

problemas. Para encaminhar solu-

ções, é preciso uma gestão integrada,

que não pare nas divisões políticas dos

municípios�, afirmou o secretário de

Estado de Meio Ambiente e Desenvol-

vimento Sustentável, José Carlos Car-

valho, com quem concordaram os de-

mais expositores.

De acordo com o secretário, é im-

possível analisar os problemas

ambientais que afetam regiões metro-

politanas e conurbadas sem conside-

rar o processo de urbanização do Bra-

sil, único em todo o mundo por ter sido

extremamente acelerado. �Nos anos

1960, o País era praticamente rural.

A inversão tão rápida dessa lógica pro-

vocou a expansão descontrolada das

áreas urbanas e a desigual distribuição

dos problemas ambientais, que se con-

centraram em periferias e bairros po-

bres. Não vemos lixões ou esgoto a céu

aberto em bairros de classe média�,

analisou.

Especialista busca alternativas

para o transporte � O transporte

coletivo também é um importante en-

trave para a gestão das regiões me-

tropolitanas, conforme explicou o co-

ordenador do curso de pós-graduação

em Transporte e Trânsito, da Fumec,

Osias Baptista Neto, a começar pela

complexidade de definir as competên-

cias do Estado e dos municípios que se

conglomeram. �Não existe solução de-

finitiva em nenhuma cidade do Brasil.

Não basta a técnica, é preciso vonta-

de política�, afirmou. Para ele, é neces-

sário refletir sobre onde acaba o inte-

resse local e começa o comum, quem

é o passageiro metropolitano e se há

concorrência entre os sistemas me-

tropolitanos e municipais.

Déficit habitacional gritante � O dé-

ficit habitacional no Brasil, que em

2000 foi de 6,6 milhões de unidades,

foi abordado pelo coordenador nacio-

Marcelo Metzker
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nal da Rede Habitare, professor da

UFRJ Adauto Lúcio Cardoso. Segun-

do ele, esse índice é maior nos cen-

tros urbanos, chegando a 81%, ou

seja, 5, 346 milhões. Desse déficit,

30% estão nas regiões metropolita-

nas, isto é, 1,6 milhão.

Na Região Metropolitana de Belo

Horizonte, a defasagem habitacional é

de 150 mil unidades, com 87% entre

famílias com renda de até três salá-

rios mínimos. Cardoso informou que o

déficit habitacional na RMBH aumen-

tou em 50 mil unidades só na década

de 1990. �É preciso que a problemáti-

ca habitacional metropolitana tenha

um tratamento globalizado. O cidadão

que produz a riqueza de Belo Horizon-

te consome a pobreza da periferia, pois

é lá que ele mora�, afirmou.

O professor defendeu também polí-

ticas preventivas para que o déficit

habitacional não provoque a ocupação

de áreas de risco. �Nas administrações

municipais temos percebido irres-

ponsabilidade em relação aos assun-

tos metropolitanos. Se não forem

implementadas políticas de oferta pla-

nejada de moradia em áreas adequa-

das, esses problemas tendem a se

agravar�, ressaltou.

Secretário rejeita municipalização

da segurança pública � O secretá-

rio adjunto de Defesa Social, Luís Flá-

vio Sapori, defendeu que o problema da

criminalidade é menos institucional e

mais de gestão. �Não defendo a

municipalização da segurança pública.

Não acredito que esse modelo seja o

adequado. Um atendimento munici-

palizado do preso não é solução�,

enfatizou. O secretário acredita ainda

que as políticas prisionais em regiões

metropolitanas não podem ter o foco

municipal. �Belo Horizonte e Conta-

gem, por exemplo, têm grande simila-

ridade em relação à incidência crimi-

nal�, afirmou.

Para Sapori, o grande conflito é que

o Estado tem as prerrogativas, mas

não os recursos, que estão em poder

da União. �Os municípios são essenci-

ais no custeio das polícias, por exem-

plo, mas isso é pouco para se pensar

na participação deles no arranjo

institucional. Podemos pensar, no en-

tanto, em planos municipais de curto

e médio prazos voltados para a segu-

rança pública�, enfatizou. Segundo o

secretário, a gestão metropolitana da

segurança pública já está acontecen-

do em algumas regiões do Brasil. �A

gestão, não a institucionalização�, con-

cluiu.

Também foram expositores do

segundo dia do seminário o geólogo

Edézio Teixeira de Carvalho, membro

da Associação Brasileira de Geolo-

gia de Engenharia e Ambiental

(ABGE/Núcleo MG), e o assessor

Rômulo Thomaz Perilli, da Diretoria de

Operação Metropolitana da Copasa.
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Conceituação e criação � Vantagens, dificul-

dades e perspectivas � Gestão metropolitana

e funções públicas de interesse comum me-

tropolitano � Implicações políticas, jurídicas e

institucionais

1 � Modificação do parágrafo 2º do artigo

45 da Constituição Estadual, que fixa em apenas

dois o número de membros na Assembléia Me-

tropolitana representando o Estado � um repre-

sentante da Assembléia Legislativa e um repre-

sentante do Poder Executivo.

2 � Participação de representantes das se-

cretarias de Estado � somente aquelas relacio-

nadas às funções públicas de interesse comum

� no plenário da Ambel.

3 � Participação de representantes das co-

missões da Alemg nas questões relacionadas às

funções públicas de interesse comum, no plená-

rio da Ambel.

4 � Inserção, na Lei Complementar nº 26, de

1993, de novo artigo regulamentando o artigo

44 da Constituição, que trata dos critérios para

a instituição de RM, e inclusão de parágrafo que

estabeleça critérios objetivos para definir os

municípios que devem integrar o território da RM.

5 � Definição mais clara, na Constituição Es-

tadual, da natureza jurídica das Assembléias

Metropolitanas como Conselhos Deliberativos.

6 � Criação de um órgão estadual de planeja-

mento de desenvolvimento metropolitano, no texto

da Constituição Estadual, para ser o braço exe-

cutivo da gestão das regiões metropolitanas.

7 � Vinculação do acesso ao Fundo de De-

senvolvimento Metropolitano à irrestrita obser-

vância, por parte dos municípios, das diretrizes

do Plano Diretor Metropolitano, no que diz res-

peito às questões de interesse comum. Adequa-

ção, por parte das entidades concessionárias de

serviços públicos de interesse comum metropo-

litano, dos seus planos setoriais às normas do

Plano Diretor Metropolitano.

8 � Prevalência das diretrizes do Plano Diretor

Metropolitano quando houver divergência entre o

Plano Diretor Municipal e o Plano Diretor Metro-

politano, em questões de interesse comum.

9 � Integração do planejamento e execução

das funções públicas de interesse comum e

intersetoriais (saúde, saneamento, uso do solo,

meio ambiente, sistema viário, habitação, trans-

porte, educação). Definição de mecanismos

institucionais de integração das Câmaras Técni-

cas Setoriais entre si e entre a de Desenvolvi-

mento Metropolitano e as entidades concessio-

nárias de serviços públicos de interesse comum.

10 � Instituição do ICMS metropolitano, me-

diante o aproveitamento do residual de 5% pre-

visto na Lei Robin Hood, que nunca foi utilizado.

Propõe-se que dos 5% a quinta parte (1% do

total) seja canalizada para compor o Fundo de

Desenvolvimento Metropolitano.

11 � Articulação sistematizada com instân-

cias metropolitanas em nível nacional.

12 � Articulação sistematizada das instân-

cias metropolitanas do Estado de Minas Ge-

rais com a Alemg.

13 � Fortalecimento dos quadros dos servi-

dores dos Poderes Executivos federal, estadual

e municipal e incentivo contínuo à capacitação

técnico-institucional dos órgãos desses pode-

res que cuidam da gestão das regiões metro-

politanas.

14 � Fortalecimento dos instrumentos de

integração regional existentes.

15 � Necessidade de uma �gestão regional�

que não estabeleça uma relação unilateral. É

necessário fortalecer os mecanismos de

interação regional e garantir a validade dos �con-

sórcios regionais�.

16 � Revisão e integração da estrutura admi-

nistrativa regional dos órgãos estaduais de pres-

tação de serviços e atendimento à população (Po-

lícia Militar, Polícia Civil, Secretaria de Saúde,

Secretaria de Educação, etc.), compatibilizando-a

com a estrutura da microrregião definida em lei

complementar.

17 � Estabelecimento de critérios na par-

ceria entre município, Estado e iniciativa pri-

vada para formação profissional em nível téc-

nico.

18 � Criação de fóruns ou câmaras ou con-

selhos regionais de desenvolvimento sustentável.

19 � Alocação de recursos estaduais e fede-

rais para os fundos de desenvolvimento

microrregional.

Governador Valadares

Ricardo Barbosa
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20 � Criação de mecanismos próprios para a

gestão e equacionalização dos problemas de um

conjunto de municípios que não se enquadrem

nos quesitos de região metropolitana ou aglo-

merado urbano.

21 � Aperfeiçoamento dos modelos de ges-

tão de região que apresente potencial para de-

senvolvimento, interesses econômicos ou

socioculturais, além de peculiaridades comuns.

22 � Instituição de microrregiões, por lei com-

plementar, tendo como sede as cidades-pólo do

Estado de Minas Gerais.

23 � Definição das funções públicas de inte-

resse comum microrregional, tais como as de

transporte intermunicipal, sistema viário, sanea-

mento básico, desenvolvimento econômico, en-

tre outras.

24 � Fornecimento, pelo Estado, de

capacitação técnica para que os municípios pos-

sam resolver questões objetivas sobre transpor-

te e trânsito.

25 � Enfrentamento dos problemas metropo-

litanos como problemas estaduais, e não ape-

nas de caráter regional ou local.

26 � Articulação interinstitucional, em par-

ceria com a sociedade civil, de órgãos munici-

pais, estaduais e federais dos três Poderes, que

atuem na elaboração, na execução e no contro-

le de políticas públicas.

Plano Diretor e sua estruturação

27 � Elaboração de plano diretor metropoli-

tano que oriente o poder público municipal na

formulação da política de desenvolvimento urba-

no local, de forma a atender às necessidades

metropolitanas.

28 � Manutenção do critério atual, que dele-

ga ao órgão metropolitano a competência para a

elaboração do Plano Diretor Metropolitano.

29 � Implementação de um mecanismo de

cooperação técnica e institucional entre o ór-

gão metropolitano e o órgão estadual compe-

tente, para que a elaboração do Plano Diretor

Metropolitano, previsto na legislação comple-

mentar estadual, possa ocorrer de forma a

otimizar o aproveitamento das bases de dados

disponíveis nos diferentes órgãos estaduais,

viabilizando-se, portanto, esse plano em prazo

mais curto.

30 � Obrigatoriedade de participação da so-

ciedade civil organizada na elaboração do Plano

Diretor Metropolitano (PDM).

31 � Aprovação do PDM por meio de norma

elaborada pelo órgão metropolitano, no âmbito

de sua competência.

32 � Aprovação do PDM por meio de lei es-

tadual.

33 � Utilização preferencial, nas diretrizes do

Plano Diretor Metropolitano, da bacia

hidrográfica como unidade de planejamento,

para reunir interesses e responsabilidades para

questões ambientais � saneamento, abastecimen-

to de água, captação, despoluição e preserva-

ção de recursos hídricos, uso e parcelamento

do solo, preservação de áreas verdes e nascen-

tes, etc. �, dividindo-se os ônus e os bônus de

ocorrências e desafios na referida região de

maneira mais justa.

34 � Vinculação do acesso ao Fundo de De-

senvolvimento Metropolitano à observância, por

parte dos municípios, das diretrizes do Plano

Diretor Metropolitano.

35 � Estabelecimento de diretrizes para as

empresas concessionárias e permissionárias de

serviços públicos da região metropolitana ade-

quarem seus planos setoriais às normas do PDM.

36 � Adequação das normas para os futuros

termos de concessão, permissão e autorização

de serviços públicos a interesses, planos e ações

metropolitanas, de forma a evitarem-se conflitos

e incoerências na sua gestão.

37 � Observância das resoluções do Grupo

Temático de Uso do Solo Metropolitano da 1ª

Conferência das Cidades Metropolitanas, quan-

do da elaboração do Plano Diretor Metropoli-

tano, cujas diretrizes serão formuladas a par-

tir de um estudo prévio do formato institucional

da RMBH, com avaliação de suas dificulda-

des e potencialidades, visando ao seu aprimo-

ramento.

38 � Elaboração de um plano diretor para as

microrregiões e aglomerações urbanas visando

à articulação e à integração das ações das pre-

feituras municipais.

Santa Luzia

Marcelo Metzker



REVISTA DO LEGISLATIVO26

39 � Abrangência, nos planos diretores me-

tropolitanos, microrregionais e de aglomerações

urbanas, de todo o território da região corres-

pondente, incluindo-se a realidade rural.

40 � Criação, atualização, desenvolvimento e

implantação do plano diretor e da lei de

parcelamento, ocupação e uso do solo para os

municípios da RM, por técnicos qualificados e

habilitados, com suporte para o monitoramento

ao meio ambiente, aos pólos industriais, às ma-

lhas viárias e ao reflorestamento em áreas de-

gradadas, minimizando assim as agressões so-

fridas pelas frentes referidas acima.

41 � Elaboração de mapeamento básico das

regiões metropolitanas (mapas e estudos

temáticos), por meio de consórcio entre os ór-

gãos institucionais existentes, para subsidiar for-

mas mais adequadas de planejamento regional

e/ou local.

42 � Estabelecimento de uma padronização

para os serviços de cadastramento e registro

topográfico e cartográfico, possibilitando a for-

mação de banco de dados geoprocessado, inte-

grado e compartilhável pelos entes metropolita-

nos (prefeituras, autarquias e concessionárias

públicas) e pela comunidade em geral.

Uso do solo, meio ambiente e saneamento

básico

43 � Definição de ações coibitivas de

desmatamento em regiões de importância

ambiental metropolitana e compatibilização do

uso do solo com a política de preservação dos

recursos naturais, constituindo parte destacada

no Plano Diretor Metropolitano.

44 � Elaboração, revisão e/ou adequação de

planos diretores municipais compatíveis com o

Plano Metropolitano, com a definição de ações

integradas que assegurem o uso e ocupação do

solo, o atendimento por saneamento básico e a

preservação do meio ambiente de forma ade-

quada às características e potencialidades locais,

principalmente em áreas conurbadas.

45 � Elaboração de planos diretores específi-

cos, contemplando discriminação de áreas de

recarga e descarga das fontes e formulação de

diretrizes para as leis de uso e ocupação do solo

dos municípios, utilizando-se do princípio da pre-

caução, que exige do empreendedor estudos

comprobatórios de que a atividade pleiteada não

impactará, nem quantitativa nem qualitativamen-

te, os recursos hídricos subterrâneos.

46 � Planejamento das regiões metropolita-

nas de acordo com parâmetros que possibilitem

a melhoria de qualidade de vida de seus cida-

dãos, quais sejam:

a)  não contribuir para a poluição atmosférica;

b)  exigir dos empreendedores industriais

nelas instalados o uso adequado dos recursos

naturais da região, de modo a trazer para o cen-

tro das unidades poluidoras a consciência de sua

participação na gestão desses recursos e, em

caso de descumprimento da exigência,

penalização do empreendedor;

c)  impedir o uso desordenado do solo, como

loteamentos irregulares e formação de favelas e

assentamentos em áreas de risco, áreas de pre-

servação ambiental e de nascentes;

d)  conscientizar seus habitantes sobre o uso

racional, de maneira sustentável, de seus recur-

sos naturais;

e)  considerar a participação coletiva, com-

posta da contribuição de cada cidadão, seja

no uso do solo, na relação com o meio ambi-

ente ou nas ações de lançamento de dejetos e

resíduos.

47 � Planejamento conjunto, por parte do

poder público estadual e municipal, dos empre-

endimentos de expansão urbana � loteamentos,

conjuntos habitacionais, distritos industriais �,

compatibilizando o projeto urbanístico com o

saneamento básico.

48 � Determinação, no planejamento urba-

no, das condições de uso e ocupação do solo

para fins de localização das habitações, da in-

dústria, do comércio, do lazer e da prestação de

serviços nas áreas de educação e saúde.

49 � Participação dos órgãos gestores me-

tropolitanos na criação de zoneamento metro-

politano, no qual deve ser considerado, entre

outros, o aspecto ambiental.

50 � Diminuição dos problemas relativos a

inundações em áreas urbanas e ribeirinhas, por

meio de planejamento integrado e sustentável,

que se oriente por novas concepções,

Conselheiro Lafaiete

Helena Leão
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Barbacena

monitoramento e manutenção constantes das

redes de macro e microdrenagem.

51 � Utilização da bacia hidrográfica como

uma das unidades de planejamento na aplica-

ção de políticas urbanas, visando à melhoria e à

preservação da qualidade da água, cabendo ao

Estado e aos municípios promoverem a devida

compatibilização entre as ações de saneamento

básico, habitação, uso e ocupação do solo, pre-

servação do meio ambiente e gestão de recur-

sos hídricos, garantida a participação das co-

munidades nos planos a serem implantados.

52 � Desenvolvimento de políticas que asse-

gurem tratamento adequado para cada municí-

pio, implementando ações que reforcem as

potencialidades existentes e minimizem os pro-

blemas e conflitos de cada território municipal,

visando a uma maior eqüidade social, econômi-

ca e ambiental da região metropolitana.

53 � Adoção de padrões de produção e con-

sumo de bens e serviços relativos a uso do solo,

meio ambiente, saneamento básico e expansão

urbana compatíveis com os l imites da

sustentabilidade ambiental, social e econômica

do Estado e dos municípios sob suas áreas de

influência.

54 � Aperfeiçoamento da gestão das bacias

hidrográficas e sua articulação institucional com

a microrregião.

55 � Garantia, pelo Estado, do estabelecimen-

to de mecanismos de gestão que obriguem a

integração dos diferentes organismos que tra-

tam do uso do solo, meio ambiente e saneamen-

to básico.

56 � Organização dos serviços de saneamen-

to básico nos municípios das regiões metropoli-

tanas por meio de formas de gestão e planeja-

mento adequadas e eficientes para um melhor

atendimento à população.

57 � Garantia, pelo Estado e pelos municípios

envolvidos, de ações integradas na criação de

mecanismos para controlar, fiscalizar e forne-

cer diretrizes técnicas na gestão do uso do solo

em áreas conurbadas e metropolitanas.

58 � Gestão regional, por meio de consórcios

intermunicipais públicos, para resolução dos pro-

blemas de saneamento ambiental, principalmen-

te os relacionados com resíduos sólidos, bem

como para a discussão de problemas ambientais

regionais e amplos.

59 � Priorização e incentivo à criação de con-

sórcios públicos intermunicipais, amparados por

corpo técnico, para solução integrada de ques-

tões de interesse comum.

60 � Concepção da política de saneamento

básico como parte integrante da política

habitacional, observando-se que os

adensamentos e assentamentos habitacionais

deverão ser condicionados à prévia e simultâ-

nea solução dos problemas de saneamento bá-

sico, por meio da gestão articulada dos três ní-

veis de governo e da definição conjunta relativa

à disposição sanitária adequada de esgotos e

dos resíduos sólidos urbanos.

61 � Articulação com o governo do Estado e

com os demais municípios para a solução das

interfaces relativas às questões de uso do solo,

meio ambiente e saneamento básico, principal-

mente as relativas a drenagem, recursos hídricos,

tratamento de água, tratamento de esgoto, tra-

tamento e disposição final de resíduos sólidos,

controle de vetores, preservação e recuperação

ambiental, e desenvolvimento de políticas efica-

zes e integradas em relação ao tratamento dos

cursos de água da região.

62 � Estabelecimento de um modelo regio-

nal de gestão para o saneamento básico que

contemple os aspectos relativos à integração de

todos os municípios na defesa das bacias

hidrográficas e à universalização dos serviços

com qualidade, quantidade e segurança, aten-

dendo ao contido no inciso V do artigo 30 da

Constituição Federal.

63 � Regulamentação da Lei nº 11.720, de

1994, que trata da política estadual de sanea-

mento básico e atende ao artigo 192 da Consti-

tuição Estadual, de forma a viabilizar todos os

instrumentos de planejamento e gestão defini-

dos nessa Constituição, respeitada a autonomia

municipal com relação aos serviços locais.

64 � Garantia de que as questões relativas à

qualidade de vida urbana, como habitação, sa-

neamento básico e equipamentos regionais

estruturantes, sejam tratadas não apenas con-

forme a necessidade de cada município, mas

também segundo as possibilidades urbanísticas

Helena Leão
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locacionais e, sempre que possível, com a utili-

zação de mecanismos compensatórios e parce-

rias intermunicipais.

65 � Implantação, de forma integrada, de

instrumentos de planejamento e execução de

drenagem urbana, de gestão de uso e ocupação

do solo e de saneamento básico.

66 � Garantia de participação da coletivida-

de no processo decisório de planejamento e ava-

liação dos programas e projetos que promovam

o desenvolvimento regional e local.

67 � Garantia de participação da coletivida-

de nas atividades relativas ao licenciamento de

atividades potencialmente poluidoras e empre-

endimentos de impacto ambiental e sanitário.

68 � Desenvolvimento de ações de

mobilização para sensibilizar a população para

os problemas locais, estimulando-a a participar

na gestão dos mesmos.

69 � Incentivo à criação de Unidades de Pla-

nejamento Ambiental nas comunidades, com o

objetivo de criar espaços de participação/dis-

cussão na gestão dos problemas ambientais,

unindo o conhecimento técnico e o conhecimento

popular e dando início a um processo de agre-

gação de conhecimento e valores para melhor

direcionar as ações locais.

70 � Destinação de parcelas de recursos,

com fluxo contínuo, para a formação e atualiza-

ção de banco de dados que possibilite o conhe-

cimento do perfil geossanitário e epidemiológico

da população, a avaliação das condições

ambientais de vida e que sirva como critério de

priorização na execução de programas de sanea-

mento básico.

71 � Elaboração do Atlas Ambiental das RMs,

retratando a evolução natural, a descrição da

paisagem e sua reestruturação, contendo ma-

pas temáticos, cenários da fauna, evolução ur-

bana e as atividades de impacto ambiental, e

sua utilização como banco de dados à disposi-

ção das pessoas interessadas em participar da

implantação de políticas públicas locais.

72 � Garantia de continuidade do conheci-

mento produzido nos centros de ensino e pes-

quisa, de forma a tornar efetiva a política de ci-

ência e tecnologia desenvolvida pelos órgãos

públicos financiadores, para atender à necessi-

dade de investir na adequação das tecnologias

às diversas realidades socioambientais.

73 � Incentivo ao desenvolvimento científico

para a capacitação tecnológica na área de sa-

neamento básico.

74 � Incentivo a estudos e pesquisas

direcionados à busca de alternativas tecnológicas

e metodológicas para coleta, transporte, usinas

de reciclagem e compostagem, tratamento e

disposição final do lixo, visando prolongar ao

máximo a vida útil dos aterros sanitários.

75 � Criação de mecanismos de incentivo à

pesquisa e à prática e conservação dos recur-

sos hídricos: identificação de áreas prioritárias

de recarga de aqüíferos e implementação de

instrumentos legais para torná-las áreas de pro-

teção especial, podendo os proprietários (por

meio de incentivos fiscais, creditícios e outros)

conservá-las ou utilizá-las com sistema de produ-

ção adequado ao manejo e conservação do solo.

76 � Estudo, nos casos de forte condiciona-

mento geográfico, como o dos resíduos da cons-

trução civil, da sua incorporação local à plata-

forma geológica, removendo instabilidades e

aspectos visuais de áreas degradadas e criando

espaços para a vida urbana.

77 � Estudo das possibilidades de funções

múltiplas para determinadas áreas, cumprindo

funções ambientalmente importantes e comple-

mentares.

78 � Estudo da possibi l idade de

reaproveitamento dos resíduos minerais, de

modo que sua remoção promova recuperação

ambiental ou sua transformação econômica em

bens minerais.

79 � Estudo da inserção geológica dos ape-

los naturais para o turismo.

80 � Estudo de suprimentos locais de água

em áreas remotas baseado em combinações

complementares de poços tubulares com siste-

ma de captação pluvial.

81 � Incentivo a ações de educação

socioeconômica e ambiental em centros comu-

nitários, escolas, parques e praças, definidas e

elaboradas a partir de diagnósticos realizados

com a participação da comunidade.

Uberlândia
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82 � Garantia, por parte do poder público es-

tadual e municipal, de meios de transferir infor-

mações sobre educação sanitária,

socioeconômica e ambiental, por intermédio das

secretarias de Educação e órgãos afins e por meio

de parcerias com os estabelecimentos privados,

desenvolvendo ações intersetoriais e integradas.

83 � Garantia, por parte dos poderes públi-

cos estadual e municipal, de recursos financei-

ros e técnicos para treinamento e formação de

professores em educação socioeconômica e

ambiental, por intermédio das secretarias esta-

duais e municipais de Educação.

84 � Inclusão, em todos os níveis, da educa-

ção socioeconômica e ambiental nos currículos

escolares.

85 � Desenvolvimento das atividades enume-

radas no capítulo 36 da Agenda 21 nas escolas

de ensino fundamental públicas e privadas das

regiões metropolitanas do Estado de Minas Ge-

rais, com o objetivo de desenvolver a educação

ambiental para a formação de uma população

sensível, consciente e preocupada com o meio

ambiente e com os problemas a ele associados

e que tenha conhecimentos, habilidades, atitu-

des, motivações e compromissos para trabalhar

individual e coletivamente na busca de soluções

para os problemas existentes e para a preven-

ção de novos problemas.

86 � Incentivo à execução da Agenda 21 em

todos os municípios de RMs.

87 � Garantia de que a Assembléia Metropo-

litana favorecerá a construção da Agenda 21

Metropolitana.

88 � Observância do inciso II do artigo 2º da

Lei Estadual nº 11.720, de 1994, que define

saneamento básico:

�II � o conjunto de ações, serviços e obras

que visam a alcançar níveis crescentes de salu-

bridade ambiental por meio de:

a) abastecimento de água de qualidade com-

patível com os padrões de potabilidade e em

quantidade suficiente para assegurar higiene e

conforto;

b) coleta e disposição adequada dos esgotos

sanitários;

c) coleta, reciclagem, tratamento e disposi-

ção adequada dos resíduos sólidos;

d) drenagem de águas pluviais;

e) controle de roedores, de insetos, de

helmintos, de outros vetores e de reservatórios

de doenças transmissíveis.�

89 � Garantia de universalização dos serviços

de saneamento básico e salubridade ambiental à

população urbana e rural das regiões metropolita-

nas, priorizando-se ações direcionadas às áreas

mais carentes e aos assentamentos informais lo-

calizados nessas regiões.

90 � Reutilização, por meio dos órgãos res-

ponsáveis pelo serviço de saneamento básico

afeto ao esgotamento sanitário, de efluentes das

Estações de Tratamento de Esgotos (ETEs), para

fins específicos.

91 � Fortalecimento ou criação de fundos

estaduais e municipais de saneamento básico

para implantação e ampliação de sistemas de

saneamento básico e controle de vetores.

92 � Criação de mecanismos para o cumpri-

mento da legislação vigente, visando à conexão

dos imóveis situados em logradouros providos de

redes de água e esgoto a essas redes, de forma

a dispensar outras fontes de água e outros lan-

çamentos de esgoto sanitário.

93 � Cumprimento da Constituição Estadual

no tocante à gestão do saneamento básico na

região metropolitana.

94 � Garantia, em legislação específica, de

que as áreas rurais e de expansão urbana exis-

tentes tenham ocupação e uso adequados à pre-

servação de seus recursos naturais.

95 � Garantia de meios para os poderes pú-

blicos estadual e municipal institucionalizarem o

uso racional da água.

96 � Garantia, na gestão das regiões metro-

politanas, de usos múltiplos dos recursos hídricos,

de forma que a qualidade e a quantidade sejam

indissociáveis e o meio ambiente atenda à exi-

gência de auto-sustentabilidade.

97 � Proteção e recuperação das nascentes

e manejo adequado do solo no seu entorno.

98 � Desenvolvimento de ações que garan-

tam, quando possível, a manutenção dos cursos

Grupo 1
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de água em seu leito natural, utilizando-se as

áreas lindeiras para parques lineares de uso da

comunidade.

99 � Garantia de manutenção da qualidade das

águas dos cursos de água existentes, conforme

padrões definidos pela Lei nº 9.433, de 1997.

100 � Conservação da água e redução, ao

mínimo, das perdas no sistema de abasteci-

mento.

101 � Criação de mecanismos de incentivo

(financiamentos especiais, compensações) para

municípios, produtores e proprietários rurais e

outros que mantenham procedimentos

ambientais de proteção aos recursos hídricos

que resultem na melhoria da quantidade e quali-

dade das águas, como monitoramento e fiscali-

zação do meio ambiente, implantação e manu-

tenção de áreas de preservação ambiental, pro-

teção de nascentes, topos de morro e áreas de

recarga, redução do uso de agrotóxicos, incen-

tivo ao turismo, etc.

102 � Garantia de recursos financeiros para

a implantação e ampliação de sistemas de abas-

tecimento de água, esgotamento sanitário, co-

leta, tratamento e disposição final de resíduos

sólidos, drenagem urbana e controle de vetores,

nos âmbitos estadual e municipal.

103 � Definição de uma política metropolita-

na de gerenciamento de resíduos sólidos, líqui-

dos e gasosos.

104 � Aumento da eficiência, abrangência e

regularidade dos serviços de limpeza pública e

gestão dos resíduos sólidos (coleta, disposição

final e tratamento), promovendo a modernização

e a organização sustentável dos serviços e esti-

mulando a coleta seletiva e a inserção social dos

catadores de recicláveis.

105 � Definição de uma política de tratamen-

to, disposição, reciclagem, reutilização e

reaproveitamento de resíduos sólidos para os

municípios, respeitando-se as especificidades de

cada um deles.

106 � Implantação, em áreas ocupadas por

população de baixa renda, de programas espe-

ciais de coleta e destinação final do lixo.

107 � Definição de uma política de transpor-

te integrado intermunicipal de resíduos sólidos

quando forem adotadas soluções integradas ou

consorciadas de tratamento e de disposição.

108 � Garantia do caráter regional e

participativo relativo à disposição dos resíduos

sólidos dos diferentes geradores dos municípios,

planejada de modo a não comprometer os dife-

rentes usos dos seus ecossistemas e dos recur-

sos naturais neles existentes.

109 � Desenvolvimento de ações integradas

de combate e controle de vetores, envolvendo

todos os municípios e o Estado, visando elimi-

nar, diminuir ou prevenir os riscos e agravos à

saúde provocados por vetores.

110 � Aparelhamento dos órgãos responsá-

veis por licenciamento, gestão e fiscalização

ambiental em todos os âmbitos, de forma a

compatibilizar sua atuação com a legislação

ambiental vigente.

111 � Constituição, pelos governos federal,

estadual e municipal, de estruturas adequadas

de fiscalização e controle preventivo e corretivo

do uso do solo, dos recursos ambientais e dos

serviços de saneamento básico, por meio do de-

senvolvimento de ações mitigadoras, visando cor-

rigir falhas de maneira sistemática e planejada.

112 � Fornecimento às regiões metropolita-

nas de instrumentos e recursos técnicos e hu-

manos (multidisciplinares) para o planejamento

do uso e ocupação do solo (bem como outros

fatores), objetivando a elaboração e

implementação das políticas públicas metropoli-

tanas de forma eficaz, eficiente, integrada e coe-

rente com as diversas realidades.

113 � Descentralização do atendimento à

saúde, criando sub-regiões dotadas de capaci-

dade para atender, de acordo com o Plano Dire-

tor de Regionalização � PDR da Saúde � elabora-

do pela Diretoria de Ações Descentralizadas da

Saúde (Dads): garantia de que a cidade-pólo ou

sede de módulo tenha capacidade instalada para

atendimento de pequena, média e até alta com-

plexidade; descentralização de recursos, de acor-

do com o número de habitantes de cada cidade.

114 � Inclusão, na lei que prevê a criação de

uma RM, da exigência de se apresentar um �Pro-

jeto de Prevenção de Acidentes Ambientais� e

um �Programa de Proteção e Assistência às Po-

pulações das Áreas de Risco�; em caso de de-
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sastres por falta de ações preventivas eficazes,

apuração e responsabilização civil e penal das

autoridades omissas.

115 � Desenvolvimento de ações

intermunicipais de monitoramento, controle e

recuperação de erosões, de ocupação de áreas

de risco geológico e de inundação.

Transportes e sistemas viários

116 � Fortalecimento dos bairros para se

tornarem, em conjunto ou isoladamente, auto-

suficientes em comércio e serviços do cotidia-

no, inclusive em transporte coletivo local, redu-

zindo, diária e semanalmente, as viagens aos

centros administrativo-financeiros.

117 � Concentração de atividades comerci-

ais e serviços em determinados sítios do tecido

urbano que sejam de fácil acesso pelo sistema

de transporte público e que possibilitem o uso

de bicicleta e a caminhada, para atender me-

lhor aos princípios de desenvolvimento sustenta-

do, melhorando o acesso aos locais de trabalho

e de serviços de interesse da comunidade e ini-

bindo o uso do automóvel.

118 � Desenvolvimento de programas para

esclarecer as comunidades sobre as alternati-

vas de transporte disponíveis, negociando com

elas a adoção de novas medidas em vez de for-

çar mudanças impopulares.

119 � Suprimento, por meio de procedimen-

tos gerenciais, de carências relativas ao deslo-

camento de pessoas e mercadorias, asseguran-

do-se a adequada acessibilidade nos aspectos

tarifário, espacial e temporal.

120 � Aperfeiçoamento estratégico do siste-

ma de transporte coletivo público para atrair os

usuários potenciais, estabelecendo-se políticas

públicas que contemplem todos os modos de

transporte e adotando-se, entre outras medidas:

a)  implantação de faixas exclusivas;

b)  prioridade no uso das vias;

c)  freqüência de atendimento;

d)  revisão dos contratos de concessão vigen-

tes há mais de 5 anos, procurando realizar no-

vas licitações de acordo com as políticas pro-

postas;

e)  expansão do transporte metroviário;

f)  implementação de um sistema de inibi-

ção da violência em coletivos.

121 � Elaboração do traçado do sistema viá-

rio de modo a identificar as ligações necessárias

com as vias de hierarquia mais elevada, princi-

palmente do modo de transporte sobre trilhos.

122 � Revisão da jurisdição sobre as estra-

das de rodagem estaduais de interesse para a

integração do transporte intermunicipal.

123 � Recuperação da sinalização horizontal

e vertical da malha viária, com o objetivo de au-

mentar a segurança no trânsito.

124 � Controle dos pólos geradores de trá-

fego, por meio da análise e avaliação dos seus

impactos, pelos órgãos envolvidos na gerên-

cia do transporte e do trânsito, os quais po-

derão vetar empreendimentos considerados

inadequados em determinado sítio urbano ou

suburbano.

125 � Estabelecimento de uma instância de

harmonização dos interesses comuns das ins-

tituições envolvidas com o transporte regional,

que atuaria a partir de diretrizes traçadas por

um fórum anual de debates, com a participa-

ção do Estado, dos municípios da região e da

sociedade civil, e teria a incumbência de coor-

denar responsabilidades das diferentes esfe-

ras de governo e entidades da sociedade, pro-

mover a aproximação do Estado com as reali-

dades locais e avaliar a qualidade dos serviços

públicos de transporte prestados na região.

126 � Promoção de ações para efetivar a

integração dos sistemas de transporte das cida-

des das regiões metropolitanas; integração físi-

ca, tarifária e operacional dos sistemas em to-

dos os seus níveis institucionais.

127 � Criação de um programa de melhoria

de corredores de transporte coletivo em regiões

metropolitanas, priorizando-o na distribuição de

recursos dos municípios.

128 � Desenvolvimento de políticas de

integração estratégica dos transportes nas aglo-

merações urbanas, por meio da elaboração de

plano de transportes das aglomerações urbanas,

metropolitanas ou não, a partir das diretrizes do

Plano Diretor Metropolitano ou Plano Diretor da

aglomeração urbana.
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O plano de transportes deverá conter:

a) concepção e integração dos sistemas de

passageiros e cargas;

b) plano de classificação viária;

c) diretrizes para as políticas públicas de trans-

porte, inclusive tarifárias;

d) política de investimento em transporte.

129 � Elaboração de plano de transportes

previsto em Plano Diretor Regional.

130 � Adoção de tarifas diferenciadas, visan-

do atender inter-relações funcionais entre muni-

cípios de uma mesma microrregião.

131 � Reunião, em um único fundo, de todos

os fundos destinados à infra-estrutura e ao sub-

sídio dos custos operacionais de transporte;

alocação final dos recursos baseada em priori-

dades definidas a partir de análises técnicas,

sociais e ambientais.

132 � Redução de tarifas do transporte me-

tropolitano e regional, mediante um conjunto de

ações baseadas em análises técnicas, sociais e

ambientais tendentes a promover a inclusão so-

cial, adotando-se, entre outras medidas:

a) redução da carga tributária incidente so-

bre os serviços de transporte e seus insumos;

b) planejamento integrado;

c) revisão e aperfeiçoamento das planilhas

de custos;

d) exploração extra-operacional do serviço;

e) revisão das gratuidades existentes;

f) concessão de subsídios.

133 � Promoção do uso de combustível não

poluente pela frota de transporte coletivo de pas-

sageiros e de carga.

Habitação e segurança

134 � Elaboração da política pública de ha-

bitação integrada às demais políticas públicas

desenvolvidas pelos governos federal, estadual

e municipal, garantindo que todos os projetos

habitacionais ou de loteamento de gleba sejam

entregues aos compradores/moradores, con-

templando total infra-estrutura de saneamento

e meio ambiente, dotada de rede de abasteci-

mento de água, coleta, bombeamento e disposi-

ção de esgotamento sanitário na rede coletora

da concessionária de saneamento e energia elé-

trica.

135 � Criação e manutenção de um Sistema

de Informação Metropolitano Integrado, que

contenha banco de dados regionais e municipais

das necessidades no âmbito da habitação, cadas-

tro de usuários potenciais, bem como cadastro

atualizado fundiário e de registro imobiliário.

136 � Constituição de rede de informação

sobre as condições de habitação em regiões

metropolitanas, com a participação dos pode-

res públicos, da sociedade civil e do Ministério

Público.

137 � Fortalecimento das instituições dos

municípios integrantes da RM, de forma a con-

ferir-lhes capacidade administrativa.

138 � Instituição de critérios de financiamento

para acesso à moradia, de forma a contemplar

os instrumentos de política urbana que privilegi-

am a posse prolongada, bem como novas for-

mas de aquisição de propriedade para fins de

moradia.

139 � Incentivo à produção de moradias de

baixa renda para população com até três salá-

rios mínimos, tanto pelos poderes públicos fe-

deral, estadual e municipal quanto pela iniciati-

va privada, incorporando-se a participação da so-

ciedade civil, como associações comunitárias,

cooperativas e quaisquer entidades afins,

viabilizando a produção de moradias com

mutirões e autoconstrução e permitindo a fis-

calização do projeto do início até o final das

obras.

140 � Incentivo a novas linhas de financia-

mento que contemplem formas alternativas de

aquisição de moradia, tais como locações soci-

ais com opção de compra pelo habitante.

141 � Reavaliação de critérios adotados pe-

los programas de habitação de baixa renda, de

forma a contemplar a população com renda de

até três salários mínimos.

142 � Revisão dos sistemas de financiamen-

to de habitação de âmbito estadual (BDMG, fun-

dos estaduais e municipais, entre outros), refor-

çando mecanismos de controle social e consi-

derando seus marcos legais e suas
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potencialidades, a fim de garantir fontes está-

veis de financiamento com recursos onerosos e

não onerosos, tanto para o setor público quanto

para famílias de baixa renda, garantindo subsídios

adequados à capacidade de comprometimento

da renda dessas famílias.

143 � Implementação, pelo Estado, de pro-

gramas ligados à habitação para as regiões

metropolitanas, a exemplo dos programas desen-

volvidos pela Caixa Econômica Federal.

144 � Consolidação de programas de enge-

nharia e arquitetura públicas que envolvam par-

cerias entre o poder público municipal, escolas

de engenharia, arquitetura, direito, entidades de

controle profissional, tais como Crea e OAB, e

entidades profissionais, tais como IAB, Socieda-

de Mineira de Engenheiros e Sindicato dos En-

genheiros.

145 � Criação do Fundo Metropolitano de

Habitação, com recursos geridos por um conse-

lho composto de representantes do órgão me-

tropolitano e da sociedade civil.

146 � Inclusão, entre os critérios de repasse

dos recursos provenientes do ICMS, do investi-

mento em moradia popular realizado pelo muni-

cípio, com completa infra-estrutura de saneamen-

to e meio ambiente.

147 � Criação de fórum para discussão da

situação habitacional nas regiões metropolitanas,

por meio da constituição de comissão temática

de natureza propositiva, composta de membros

dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário,

bem como da sociedade, com definição de data

para a realização de uma conferência metropo-

litana.

148 � Criação do Conselho Metropolitano

de Planejamento Sustentável, com assento para

membros da comissão temática de habitação,

segmentos da sociedade civil, representantes

dos poderes públicos federal, estadual e muni-

cipal.

149 � Criação do Instituto Metropolitano Po-

pular, em parceria com os governos federal,

estadual e municipal, visando identificar e

disponibilizar terrenos públicos, transformando

em moradias para famílias que ganham até três

salários mínimos, fornecendo completa aprova-

ção legal dos assentamentos e completa infra-

estrutura, com regime de autoconstrução, na

construção das moradias.

150 � Condicionamento da destinação dos

recursos financeiros públicos para habitação à

demonstração, pelos municípios, da capacida-

de de realização dos investimentos, por meio de

previsão orçamentária e de desenvolvimento de

metodologia para acompanhamento dos resul-

tados alcançados.

151 � Levantamento das necessidades

habitacionais nas regiões metropolitanas, espe-

cificando o tipo de necessidade habitacional nas

seguintes categorias: construção de unidades

habitacionais, reconstrução de unidades

habitacionais, reforma de unidades habitacionais,

financiamento de materiais de construção,

relocalização, oferta de lotes, urbanização de

assentamentos populares, regularização

fundiária.

152 � Reforço do controle da produção ile-

gal de espaço urbano por meio de ações de agen-

tes públicos e da sociedade civil.

153 � Reativação do Conselho Estadual de

Habitação, garantindo a participação paritária

da sociedade civil organizada.

154 � Negociação com o governo federal para

a criação de um Sistema Único de Habitação,

garantindo-se a participação paritária entre o

poder público e a sociedade civil.

155 � Promoção da sustentabilidade pós-in-

tervenção na execução de políticas públicas.

156 � Aplicação do Estatuto da Cidade e de

outros instrumentos de política urbana, garan-

tindo a melhoria da gestão e o controle do uso

e ocupação do solo, na perspectiva do cumpri-

mento da função social da cidade e da proprie-

dade.

157 � Integração da política habitacional com

as políticas de saneamento ambiental e social e

com as demais políticas urbanas, nos níveis

municipal, estadual e metropolitano, garantidos

o debate com a comunidade, a ampliação do

controle social e o estabelecimento de parcerias

do poder público com a sociedade civil.

158 � Estímulo à produção empresarial para

setores de renda média, buscando dinamizar o

mercado imobiliário com uma maior destinação
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de recursos do sistema de poupança e emprés-

timo e com outras medidas para favorecimento

do crédito e ampliação de faixas de renda da

população atendida pelo mercado.

159 � Integração entre as ações de regulari-

zação fundiária e de política urbana em nível

metropolitano.

160 � Criação e aperfeiçoamento de linhas

de financiamento destinadas à adequação de

imóveis vazios para fins residenciais, particular-

mente os localizados em áreas centrais das ci-

dades, de forma a otimizar a infra-estrutura ins-

talada e recuperar o estoque habitacional.

161 � Promoção de programas e ações que

visem elevar o padrão de habitabilidade em as-

sentamentos de interesse social, de forma pla-

nejada e com a participação dos moradores,

visando minimizar o déficit qualitativo por meio

de regularização fundiária, urbanização comple-

ta, melhoria das unidades habitacionais, recu-

peração ambiental e controle da ocupação das

áreas de risco e de proteção ambiental, garan-

tindo condições completas de saneamento

ambiental.

162 � Criação de estratégias de redesenho

dos procedimentos de análise de processos de

regularização fundiária e aprovação de projetos

urbanísticos, imprimindo maior velocidade às

tramitações.

163 � Garantia dos processos de pesquisa e

produção de materiais de construção, com utili-

zação de mão-de-obra desempregada no muni-

cípio, visando à redução dos custos da moradia

popular e à ampliação da oferta de trabalho.

164 � Inclusão, nos currículos de ensino, em

todos os níveis, de disciplina que trate das rela-

ções do homem com o meio ambiente, com

enfoque para a preservação, o manejo adequa-

do e a sustentabilidade ambiental.

165 � Estabelecimento de convênios entre

prefeituras, concessionárias, defesa civil, univer-

sidades, ONGs e empresas privadas no controle

urbano de áreas não passíveis de regularização

fundiária, com o intuito de evitar ocupações, pro-

pondo ações integradas com destinação à pre-

servação ambiental e à criação de parques eco-

lógicos.

166 � Sistematização e implementação, em

municípios das regiões metropolitanas que não

possuam Programas Estruturais em Áreas de

Risco, de ações preventivas de educação

ambiental e prevenção de risco, mobilização so-

cial, implantação e operação de serviços públi-

cos nos assentamentos precários (coleta de lixo,

limpeza de córregos, remoção de entulho e de

depósitos instáveis em taludes, etc.) e implanta-

ção de planos de defesa civil.

167 � Criação de programa de atualização

periódica de mapeamento das áreas de risco,

com a utilização de tecnologias apropriadas de

georreferenciamento.

168 � Garantia e incentivo à participação for-

mal da sociedade civil, especificamente da co-

munidade diretamente envolvida, em audiências

públicas de definição e priorização das ações.

169 � Criação de uma comissão permanen-

te metropolitana de áreas de risco para controle

e monitoramento.

170 � Desenvolvimento de projeto metropoli-

tano de integração entre as Polícias Militar e

Civil e de agentes penitenciários, envolvendo sua

formação, operação e reciclagem e incluindo o

método Apac de recuperação de presos.

171 � Planejamento integrado das ações de

segurança pública, com a definição das estraté-

gias de prevenção e controle da violência e da

criminalidade, com a participação das Polícias

Civil e Militar, dos órgãos municipais de defesa

social, da sociedade civil organizada, do Poder

Judiciário e do  Ministério Público.

172 � Aperfeiçoamento, com treinamentos

periódicos, dos atores responsáveis pela

materialização das ações de segurança públi-

ca, incluindo o método Apac de recuperação

de presos.

173 � Modernização dos espaços físicos es-

pecíficos para atendimento de demandas da

população na área de segurança pública, com a

prestação de assistência social e judiciária, e

acesso a banco de dados de informações me-

tropolitanas.

174 � Ampliação de políticas públicas de

prevenção de ações que conflitem com a lei,

em parceria com o poder público e as organi-
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zações não-governamentais, para a

implementação de medidas socioeducativas

tais como ressocialização e reeducação do

adolescente, por meio da criação de progra-

mas de geração de emprego e renda e de for-

mação profissional, bem como de programas

de educação especializada, de acordo com as

diretrizes do Estatuto da Criança e do Adoles-

cente.

175 � Expansão do Programa Educacional de

Resistência às Drogas e à Violência (Proed).

176 � Ampliação dos canais institucionais de

vocalização de preferências, por parte da popu-

lação, no que se refere às organizações polici-

ais, base de sustentação do sistema de seguran-

ça pública, de forma a possibilitar a reivindica-

ção e o controle dos serviços de segurança pú-

blica, bem como suas atividades e seus equipa-

mentos. Exemplo: destacar os Conselhos Muni-

cipais de Segurança Pública e os Conselhos Co-

munitários de Segurança Pública.

177 � Criação do Conselho Metropolitano de

Segurança Pública.

178 � Promoção do Sistema de Defesa Soci-

al, priorizando o cumprimento da pena em peni-

tenciária mais próxima do núcleo social do con-

denado.

179 � Expansão do Projeto de Controle de

Homicídios em Áreas de Risco.

180 � Adequação do sistema de seguran-

ça pública metropolitano, assegurando-se efe-

tivo policial compatível com a demanda do mu-

nicípio.

181 � Criação de casa de ressocialização de

menores em todas as cidades, seguindo o mo-

delo do método Apac � Associação de Proteção

e Amparo ao Condenado.

182 � Instalação de centros de

ressocialização de infratores, com vistas à res-

tauração da dignidade perdida.

183 � Criação de delegacias policiais

especializadas no atendimento a menores em

todas as cidades, do Conselho Municipal de Di-

reitos da Criança e do Adolescente e do Conse-

lho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adoles-

cente, em conformidade com o Estatuto da Cri-

ança e do Adolescente.

184 � Criação de programa de coordenação

do DI � Desenvolvimento Institucional � dos mu-

nicípios na gestão urbana.

185 � Efetivação de ações para elevar os

padrões de habitabilidade e a qualidade de vida

das famílias, predominantemente aquelas com

renda mensal inferior a três salários mínimos que

residem em assentamentos �subnormais�, em

todas as regiões metropolitanas.

186 � Ações dos governos federal, estaduais

e municipais para estimular o desenvolvimento

de esforços para atenuar os problemas desses

assentamentos, tanto nos efeitos como nas cau-

sas, inclusive as institucionais, em todas as regi-

ões metropolitanas.

187 � Aprofundamento do conhecimento

setorial dos problemas de habitação e infra-es-

trutura urbana.

188 � Cadastro único da habitação e de áreas

de risco e subnormais para as regiões metropo-

litanas.

189 � Regionalização da política habitacional.

190 � Criação, por meio de parceria entre

os municípios, de um pelotão do Corpo de Bom-

beiros.

191 � Transferência de todos os presos que

se encontram sob a guarda da Polícia Civil para

os estabelecimentos penais da Subsecretraria

de Assuntos Penitenciários.

192 � Integração ou regionalização do siste-

ma carcerário.

193 � Instituição de um centro com caracte-

rísticas de museu interativo, que possibilite o

desenvolvimento de educação e cultura, não for-

mal. O centro deverá atuar como um observató-

rio do adolescente e do jovem adulto (de 14 a

25 anos), permitindo o registro de informações

pertinentes e produzidas por pessoas nessas fai-

xas etárias. Deverá estar também tecnolo-

gicamente adequado à construção e gestão do

conhecimento e da inovação, voltado para a pro-

moção da cidadania e a inclusão social.

194 � Municipalização do sistema carcerário,

com transferência dos recursos para o municí-

pio, desde que o sistema prisional adote o méto-

do Apac de recuperação para presos adultos e

menores infratores.

Plenária final
Votação
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A percepção rígida de autonomia municipal e a assimetria nas relações de poder, decorrente dos megamunicípios, são alguns obstáculos

políticos e institucionais que tornam difícil implementar a gestão metropolitana. Apesar desse contexto complicado, a consciência

metropolitana desponta. Sua consolidação, porém, dependerá de vários fatores, entre eles a institucionalização do município metropolitano

como fenômeno urbanístico específico e o envolvimento da sociedade organizada, dos administradores públicos e da iniciativa privada.
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Os processos brasileiros de crescimen-

to populacional e de urbanização não têm

ocorrido de forma homogênea. Registra-

se uma grande e crescente disparidade

entre os perfis dos mais de 5,5 mil municí-

pios brasileiros. De um lado, situa-se o

município típico, que é pequeno em termos

populacionais e de economia basicamen-

te rural � mais de 90% deles apresentam

população inferior a 50 mil habitantes em

todo o seu território, incluindo cidades-sede,

demais distritos e zona rural.  No outro

extremo, constata-se a existência de qua-

se duas dezenas de regiões metropolita-

nas e de aglomerações urbanas com mais

de 1 milhão de indivíduos, sendo que uma

delas � São Paulo � fechou o século XX

com quase 18 milhões de habitantes.

Os municípios brasileiros apresentam

uma multiplicidade de características e de

especificidades. Fatores como superfície,

população, densidade, clima, urbanização,

riqueza, cultura, história, entre outros, di-

ferenciam os municípios entre si no que diz

respeito à importância relativa de cada um

deles e do seu grau de influência regional.

No entanto, a definição constitucional do

regime municipal resultou numa estrutu-

ra institucional centralizada, que trata de

forma homogeneizada todos os municí-

pios. A Constituição de 1988, ao fixar as

atribuições dos municípios, não os distin-

guiu segundo quaisquer variáveis, ou seja,

as competências administrativas,

legislativas e tributárias são exatamente as

mesmas, independentemente, portanto,

de dimensão, localização geográfica, po-

pulação e desenvolvimento econômico e

social de cada municipalidade.

Além disso, a Constituição Federal não

contemplou adequadamente a questão

das regiões metropolitanas, que se carac-

terizam por áreas urbanizadas que rom-

peram as fronteiras territoriais dos muni-

cípios para assumirem contornos mais

amplos e intrincados. Trata-se de um fe-

nômeno hoje comum a uma grande diver-

sidade de países, que tem gerado inúme-

ros problemas e dificuldades para os quais

parece não haver soluções consideradas

totalmente satisfatórias. Esses problemas

e dificuldades resultam da própria impor-

tância e complexidade das regiões metro-

politanas, bem como das resistências que

se apresentam à sua institucionalização. O

fato de não constituírem uma instância

institucionalizada na estrutura político-

administrativa do País torna difícil o

equacionamento das relações de poder

para efeito de formulação e implementação

de políticas públicas estratégicas e

abrangentes. Segundo diversos autores,

boa parte dos problemas metropolitanos

no Brasil se deve à inexistência de pata-

mar de organização de governo que pos-

sa viabilizar, de forma planejada, a produ-

ção e a distribuição de bens e serviços pú-

blicos no âmbito de todo o território

"metropolizado".2
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Percebe-se que os defensores da
institucionalização do nível de poder me-
tropolitano ainda não foram capazes de
formar alianças políticas suficientemen-
te fortes para alterar a concepção tradi-
cional de município. A multiplicidade de
interesses em jogo e o caráter
multifacetado da questão metropolitana
têm dificultado a mobilização e integração
dos inúmeros atores que, direta ou indi-
retamente, estão envolvidos com os me-
canismos da gestão municipal, compro-
metendo, portanto, o desenvolvimento de
uma estrutura organizacional específica
para atender a interesses plurimunicipais,
ou seja, para dar suporte a políticas es-
tratégicas, de corte metropolitano.

Desde o final dos anos 1950, o pro-
cesso de urbanização acelerada e o aces-
so relativamente fácil às áreas urbanas
foram fundamentais para a absorção dos
grandes contingentes populacionais que
se concentraram no entorno das princi-
pais cidades brasileiras. Apesar de se
constatar, nas últimas duas décadas, sig-
nificativa redução das taxas de cresci-
mento demográfico no País, os índices
de crescimento populacional das regiões
metropolitanas, notadamente dos seus
municípios periféricos e mais pobres,
continuam relativamente altos. Diante de
fatores como elevação dos níveis de de-
semprego e de �desassalariamento� e re-
dução dos investimentos infra-estruturais
urbanos, frutos da crise econômica e do
processo de desconcentração industrial
verificado a partir do início dos anos
1980, as regiões metropolitanas vêm-
se tornando os loci  mais notáveis da se-

gregação espacial, exclusão social e mi-
séria. Pode-se mesmo dizer que, em fun-
ção de fenômenos como desemprego em
massa, exclusão social crescente e vio-
lência urbana, a questão social no Brasil
de hoje é, acima de tudo, uma questão
metropolitana.3

O fortalecimento da esfera municipal de
governo e a deterioração verificada,
notadamente nas grandes cidades, na
oferta de certos serviços públicos essen-
ciais têm estimulado, desde o início dos
anos 1990, uma visão municipalista para
o enfrentamento dos problemas urbanos.
Considera-se, contudo, que existem riscos
de crescente degradação dos níveis de
qualidade de vida nos municípios metro-
politanos, tendo em vista que não há como
equacionar determinadas questões mais
abrangentes apenas no âmbito estrita-
mente local e que inexistem no País
arcabouços jurídico-institucionais especí-
ficos que possam proporcionar tratamen-
to mais uniforme e sistêmico às questões
de interesse plurimunicipal. 4

Comparativamente aos demais níveis
governamentais, no entanto, é na instân-
cia municipal que normalmente se proces-
sa a articulação mais direta entre Estado
e sociedade. Conforme argumenta Antô-
nio Octávio Cintra (1978), por mais limi-
tada que seja a capacidade operacional de
uma municipalidade, é ela que se tem
constituído, na realidade, como centro
básico de poder institucionalizado para o
qual convergem reivindicações e do qual
provêm decisões e políticas. Já as regi-
ões metropolitanas carecem desse apoio
institucional. Assim, por se apresentarem

Por se apresentarem como �terra de ninguém�,
não é possível implementar �ações harmonizadoras�
nas regiões metropolitanas, como sonha a
maioria dos urbanistas e planejadores urbanos.
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como �terra de ninguém�, não é possível
implementar efetivamente �ações
harmonizadoras� nessas áreas, como so-
nha a maioria dos urbanistas e
planejadores urbanos.

Institucionalização ou não?

Mesmo antes do advento da Constituição
de 1988, os legisladores urbanos, ao tra-
tarem da questão metropolitana, dividiam-
se fundamentalmente em três grupos. Os
dois primeiros incluem aqueles que não
vêem necessidade de quaisquer formatos
institucionalizados de regiões metropolita-
nas. O primeiro grupo defende, de modo
radical, que os problemas urbanos devem
ser equacionados autonomamente, em cada
município, por meio de suas agências locais,
que devem buscar, apenas quando neces-
sário, o apoio dos governos estadual e fe-
deral. Já o segundo acredita, de maneira
um tanto simplista, que é possível solucio-
nar todos os problemas que envolvem
municipalidades vizinhas por meio de con-
vênios e parcerias específicas.5

O terceiro grupo entende, em função
do quadro de profunda desigualdade eco-
nômica, social e política e da grande de-
sarticulação no que se refere a oferta de

alguns serviços públicos estratégicos �
quadro atualmente constatado no âmbito
da maioria das regiões metropolitanas
brasileiras �, que os processos de plane-
jamento e gestão metropolitana devem
ser, de alguma forma, institucionalizados.
Os defensores da instituição do nível me-
tropolitano acreditam que apenas será
possível desenvolver, de maneira demo-
crática e participativa, ações efetivas de
planejamento e gestão integrada caso
exista uma base de poder minimamente
constituída e que a implantação de certos
modelos de gestão, tendo em vista o nível
de complexidade que apresentam, poderá
exigir, inclusive, a reformulação do pacto
federativo vigente.

Em se tratando de institucionalização
de regiões metropolitanas, o obstáculo
mais recorrentemente citado é a grande
resistência manifestada pelos municípios
metropolitanos, notadamente os mais
importantes, em �ceder� parte de sua
autonomia em favor de uma instância su-
perior. É uma situação que, apesar de bas-
tante compreensível e, de fato, comum
não apenas no Brasil, seria até certo pon-
to contornada caso fosse devidamente
constituído um arcabouço jurídico-
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institucional específico para eles. O que
ficaria evidente com tal arcabouço é que
não se poderia, a rigor, falar em �perda
de autonomia�, já que um município con-
siderado metropolitano não teria como
formular e/ou executar, de forma isola-
da, políticas estratégicas entendidas como
de interesse plurimunicipal.

Um segundo problema é a resistência
que se manifesta, também, nos níveis supe-
riores de governo, notadamente no estadu-
al, na medida em que o surgimento de um
organismo metropolitano, atuando no cam-
po de uma determinada política estratégica,
poderia se sobrepor a alguma instituição es-
tadual já existente.6 O problema está, em par-
te, relacionado a um outro entrave à
institucionalização metropolitana, qual
seja a possibilidade de ocorrer uma pro-
liferação de agências governamentais.
Esse fato é percebido pela sociedade,
com razão, como um desnecessário au-
mento da burocracia e dos gastos públi-
cos. Seria conveniente, nesse sentido,
que estruturas administrativas já existen-
tes, sejam federais, estaduais ou mes-
mo municipais, fossem readequadas, na
medida do possível, para efeito de execu-
ção de certas funções metropolitanas.
Esse cuidado foi devidamente observado
pela Itália ao longo do processo de insta-
lação das administrações regionais.7

Outro importante fator inibidor está na
dificuldade em se definir, com a devida cla-
reza, o �contexto metropolitano�. Esse as-
pecto, no entanto, poderia não ser moti-
vo de conflito caso fossem conjuntamen-
te estabelecidas as atribuições ou funções
próprias de cada instância. Apesar de que, na

realidade, qualquer processo de delegação
de poderes constitui, inevitavelmente,
uma operação árdua de negociação e não
apenas um mero ato jurídico, existem, em
geral, duas ambiências que se
complementam. Num âmbito mais amplo
devem ocorrer as atividades de planeja-
mento estratégico, bem como interações
com as instâncias superiores, sejam fe-
derais ou estaduais, relativas a funções
abrangentes e de interesse comum. Uma
ambiência mais restrita seria adequada
para a prestação de serviços públicos de
menor amplitude.8

Em função dessa ambiência mais am-
pla, o problema do �déficit  democrático�
tende a atuar também contra a instân-
cia metropolitana. Não existe uma efeti-
va pressão da sociedade para a solução
de problemas metropolitanos como tais.
Na medida em que os problemas de cor-
te regional são normalmente mais
abrangen-tes, os organismos supramuni-
cipais são quase sempre percebidos pe-
los cidadãos como algo distante e fora
de seu controle. As demandas metropo-
litanas se traduzem quase sempre em
políticas estratégicas, executadas por
meio de intervenções infra-estruturais,
que apresentam níveis elevados de sofis-
ticação técnica, não sendo facilmente
percebidas pela população, que, como não
poderia deixar de ser, está mais preocu-
pada com os problemas do seu cotidiano
imediato.

É preciso, também, assinalar o aspec-
to da inadequação dos recursos financei-
ros aos objetivos metropolitanos. Esse é
certamente um dos problemas que mais

Um obstáculo para a institucionalização de regiões
metropolitanas é a grande resistência manifestada
pelos municípios metropolitanos em �ceder� parte
de sua autonomia em favor de uma instância superior.
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têm fragilizado os organismos que, direta
ou indiretamente, respondem por fun-
ções metropolitanas. No Brasil, esse pro-
blema poderia ser em parte evitado caso
a União passasse a vincular, à existência
de agências setoriais de abrangência me-
tropolitana constituídas formalmente, a
transferência de recursos � oriundos, por
exemplo, do BNDES � referentes a deter-
minados projetos estratégicos e/ou li-
nhas específicas de investimentos. Já que
as regiões metropolitanas existem legal-
mente, esse procedimento talvez pudes-
se levar alguns municípios metropolitanos
a se organizarem em torno de objetivos
bastante específicos, como o acima suge-
rido, ou seja, projetos infra-estruturais pa-
trocinados por uma instância superior de
governo. Também os governos estaduais
poderiam adotar tal procedimento.

No processo de construção de uma de-
terminada estrutura institucionalizada de
poder metropolitano, faz-se necessário,
portanto, que sejam fixadas não apenas
as funções efetivamente metropolitanas,
mas também as respectivas fontes de re-
cursos, indispensáveis ao cumprimento
dessas funções. Na opinião de Cintra
(1978), na medida em que �os bens e ser-
viços públicos oferecidos nas regiões me-
tropolitanas são empreendimentos con-
juntos, coincidentes ou conflitantes, de
inúmeros órgãos municipais estaduais e
federais�, é preciso definir, ao se cons-
truir um arranjo metropolitano de gestão,
a quem caberia estabelecer as priorida-
des para a provisão de tais bens e servi-
ços, de onde viriam os recursos para pro-
porcionar essa provisão e quem respon-

deria pela execução das obras entendidas
como metropolitanas.

Um outro fator significativo que tem
pesado contra a instância metropolitana
é, ainda, a necessidade de conciliar os múl-
tiplos interesses de tantos atores públi-
cos e privados que intervêm no espaço
metropolitano. Para enfrentar esse pro-
blema, a existência de uma estrutura de
gestão metropolitana seria uma condição
necessária, mas não suficiente. O
equacionamento da questão dependeria,
sobretudo, do amadurecimento do proces-
so democrático do País, que significa não
apenas o fortalecimento e a intensa par-
ticipação de instituições básicas como os
partidos políticos, o Legislativo e o Judici-
ário, mas também a introdução de meca-
nismos que propiciem um maior
envolvimento da sociedade organizada
nos processos de elaboração, implemen-
tação e controle das políticas públicas es-
tratégicas, ou seja, mecanismos que ga-
rantam, de alguma maneira, procedimen-
tos mais democráticos nos processos de
tomada de decisão. É importante, pois,
que a instituição metropolitana seja bas-
tante flexível a diferentes arranjos, de
modo a permitir que os municípios me-
tropolitanos se agrupem, com a partici-
pação e o apoio logístico e financeiro do
Estado e, se possível, também da União,
para resolver problemas de interesse
comum.

No caso brasileiro, observa-se, em função
de um número significativo de evidências, que
os dois principais impedimentos à gestão me-
tropolitana têm sido a percepção rígida e
monolítica de autonomia municipal9  � percep-

A inadequação dos recursos financeiros aos
objetivos metropolitanos é um dos problemas que
mais têm fragilizado os organismos que, direta ou
indiretamente, respondem por funções metropolitanas.
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ção ainda difundida no País � e a
assimetria, nas relações de poder, decor-
rente da existência de megamunicípios
em quase todas as regiões metropolita-
nas. Tais impedimentos estão diretamen-
te relacionados ao tipo de municipalismo
que se forjou no País, caracterizado por
uma postura isolacionista e voltada ape-
nas para os problemas do próprio municí-
pio, que Celso Daniel (2001) denominou
de municipalismo �autárquico�. Entende-se,
assim, que demais dificuldades e proble-
mas para a criação de uma instância me-
tropolitana são, de um modo geral, con-
seqüências diretas ou indiretas desses
dois óbices.10

Município metropolitano

De acordo com essa perspectiva, pare-
cem bastante limitadas as chances de se
introduzir algum modelo metropolitano de
gestão no Brasil, caso não seja
institucionalizado o município metropoli-
tano como realidade urbanística específi-
ca, distinta do município tradicional, e caso
não seja implementada a divisão territorial
dos megamunicípios. As medidas
sugeridas, a despeito da complexidade e
das dificuldades técnicas e políticas que

apresentam para a sua execução,
objetivam propiciar melhores condições
para que seja possível o estabelecimento
de um arcabouço jurídico-institucional
mais adequado para interações entre dis-
tintas municipalidades em torno de pro-
blemas comuns, bem como de um maior
equilíbrio entre os membros das regiões
metropolitanas para formular e executar,
de forma democrática, políticas públicas
estratégicas.

O princípio que norteia a perspectiva
de institucionalização do município metro-
politano pode ser traduzido em duas me-
tas: promover uma definição clara das fun-
ções que são de interesse estritamente
local e das que objetivam atender a de-
mandas plurimunicipais; e estabelecer
uma ambiência que leve as municipali-
dades a se unirem para planejar, execu-
tar e administrar, com mais eficiência e
em bases democráticas, as funções de corte
metropolitano.

Nesse sentido, �relativização� de au-
tonomia pressupõe, na verdade, que as
atividades referentes aos processos de
formulação e implementação de políticas
estratégicas e abrangentes não deveriam
ser atribuições próprias de quaisquer

Alair Vieira
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municípios metropolitanos, ricos ou po-
bres, grandes ou pequenos, mas sim de-
senvolvidas por meio de alguma estrutu-
ra colegiada devidamente instituciona-
lizada.11  Sabe-se, por exemplo, que a ela-
boração de planos urbanísticos municipais
e de projetos de redes locais de transpor-
te público deve ocorrer apenas após a
conclusão dos respectivos plano diretor
metropolitano e plano metropolitano de
transportes, sendo que este último deve
estabelecer, estrategicamente, a estrutu-
ra básica do sistema integrado e
multimodal de transportes urbanos de
cada região metropolitana.

A segunda possibilidade sugerida, de
divisão territorial de megamunicípios, é
entendida como complementar à primei-
ra. O princípio que orienta essa perspecti-
va está relacionado às dificuldades em se
introduzir � tendo em vista que é enorme
o contingente humano que habita e/ou tra-
balha nessas megamunicipalidades � con-
dições mais adequadas para a plena
vivência de um dos mais fortes ideais
municipalistas, que se traduz na promo-
ção, com todas as suas conseqüências
positivas, de �uma maior proximidade en-
tre administrador e administrados�. Os
megamunicípios têm-se mostrado muito
grandes para os pequenos problemas de
âmbito local e muito pequenos para os
grandes problemas metropolitanos. Se-
ria interessante, pois, que o discurso da
descentralização fosse também levado
para o âmbito dos megamunicípios, já
que, conforme assinala Tânia Fischer
(1997), o que legitima a autonomia é a
proximidade.12

O princípio está, também, relaciona-
do às dificuldades em se instituir meca-
nismos mais justos para efeito de esco-
lha da representação política metropoli-
tana, no sentido de que seja evitada uma
possível tendência de os megamunicípios
� em função de seu significativo �peso�
político e econômico � controlarem, di-
reta ou indiretamente, o parlamento me-
tropolitano, bem como os mecanismos
de formulação de políticas plurimuni-
cipais. Na atualidade, já se constata a
ocorrência de um curioso fenômeno: o
controle de algumas das políticas metro-
politanas, que, nos anos 1970 e 1980,
atendendo ao modelo de gestão implan-
tado pelo regime militar, esteve nas mãos
dos Estados, está agora, em função do
�vazio� metropolitano, sendo parcialmen-
te efetivado por alguns megamunicípios
de forma escamoteada.

A implementação dessa proposta exi-
giria, porém, uma revisão da legislação
referente a processos de criação de mu-
nicípios, que está fortemente voltada para
a realidade das municipalidades tradicio-
nais, normalmente pequenas e de base
rural, e não para as grandes aglomera-
ções urbanas.13  Na medida em que não
parece adequado, como assinala Victor de
Carvalho Pinto (2000), �aplicar às unida-
des subnacionais qualquer princípio aná-
logo ao da �autodeterminação dos povos�,
cujo reconhecimento já é polêmico mes-
mo na esfera das relações internacio-
nais�, a emancipação de distritos � de
regionais ou subprefeituras, no caso de
megamunicípios � deveria fazer parte de
uma política pública estadual que não se

As regiões metropolitanas vêm-se tornando os loci
mais notáveis da segregação espacial, exclusão
social e miséria. A questão social no Brasil de hoje é,
portanto e acima de tudo, uma questão metropolitana.
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limitasse apenas ao necessário controle
da multiplicação indiscriminada de peque-
nas municipalidades. Mas, sobretudo, que
propiciasse, por meio de procedimentos
democráticos e respeitando a história
social de cada comunidade, as alterações
territoriais necessárias a um equilibrado
desenvolvimento social, político e econô-
mico do Estado.

Assim, apesar de técnica e politica-
mente intrincadas e de difícil execução,
tendo em vista as condições político-
institucionais vigentes no País, além das
limitações atuais no campo da repartição
tributária, a institucionalização do muni-
cípio metropolitano como fenômeno urba-
nístico específico e a divisão territorial dos
megamunicípios devem ser entendidas
como intervenções que objetivam estabe-
lecer condições mais propícias para a
construção, �de baixo para cima�, de al-
guma forma de �federação de municípios�.
Isso contribuiria, a partir do equaciona-
mento dos dois principais impedimentos
à gestão metropolitana citados, para uma
maior qualidade e eficiência na oferta, no
âmbito das regiões metropolitanas, de
serviços públicos estratégicos e de maior
abrangência.

É preciso reconhecer, todavia, que,
pelo menos em curto e médio prazos,
são realmente grandes os empecilhos
para a implementação das medidas
sugeridas. As forças políticas e os gru-
pos sociais operando no contexto dos
municípios metropolitanos, notadamen-
te nos mais importantes, certamente
não se mostrariam interessados em
quaisquer processos que pudessem ge-

rar algum nível de relativização de sua
autonomia � condição necessária para
o planejamento e a gestão integrada de
políticas públicas estratégicas e de cor-
te regional. Além disso, é de se supor
que boa parte das lideranças das
municipalidades também não aceitaria
com facilidade a idéia de redivisão
territorial metropolitana. Nos últimos
anos, contudo, percebe-se um grau cres-
cente de concordância, entre adminis-
tradores locais e estudiosos do assun-
to, de que determinados programas infra-
estruturais e abrangentes necessitam
ser projetados e implantados de manei-
ra integrada, ou seja, a partir de uma
perspectiva plurimunicipal. Percebe-se,
pois, que se está consolidando, ainda
que de forma bastante lenta e fragmen-
tada, uma certa �consciência metropo-
litana�.

Criatividade e participação

O debate atual sobre a questão metropo-
litana requer criatividade e ousadia. Por-
tanto, propostas como as apresentadas
devem ser devidamente explicitadas, já
que sua viabilidade depende, fundamen-
talmente, de um efetivo envolvimento de
grupos organizados da sociedade e, tam-
bém, de potenciais interesses de admi-
nistradores públicos, incluindo represen-
tantes do Poder Legislativo, e da iniciati-
va privada. Porém, uma possível movi-
mentação da sociedade e a manifestação
dos interesses em torno do que a insti-
tuição metropolitana possa oferecer ape-
nas ocorrerão caso sejam estabelecidas
condições propícias à apresentação e ple-

Apesar de todos os óbices políticos e institucionais
para seu equacionamento, a questão metropolitana
merece discussões aprofundadas que ampliem
sua ressonância nos espaços de debate público.
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na discussão de novas idéias, por mais
ousadas que, à primeira vista, possam
parecer. A realidade das grandes cida-
des brasileiras mostra que a ausência de
políticas públicas de corte metropolitano
tem contribuído também para o aumen-
to dos níveis de desigualdade entre os mu-
nicípios, gerando o que se pode consta-
tar diariamente nas manchetes dos jor-
nais, ou seja, degradação ambiental, mi-
séria e violência urbana.

Por outro lado, é inegável que, ape-
sar de toda a movimentação em defesa
da autonomia municipal e do processo
de municipalização das políticas públi-
cas, a existência de 25 regiões metro-
politanas formalmente criadas no País
e a manifestação, expressa em inúme-
ras Constituições Estaduais promulga-
das em 1989, sobre a possibilidade de
se constituir, estruturar e administrar
RMs são indicadores inequívocos de que,
a despeito das grandes dificuldades ad-
ministrativas e políticas para o efetivo

estabelecimento da instituição metropo-
litana, a complexidade e a relevância do
problema já são, de algum modo, perce-
bidas por um significativo número de le-
gisladores e de lideranças políticas da
sociedade.14  Essa incontestável realida-
de já é, por si mesma, um importante
indicador de que a questão metropolita-
na, apesar de todos os óbices políticos
e institucionais para seu adequado
equacionamento, merece discussões
aprofundadas que ampliem sua resso-
nância tanto nos espaços de debate po-
lítico, incluindo universidades, centros
de pesquisa e meios de comunicação,
quanto junto aos fóruns formais e infor-
mais de representação da sociedade or-
ganizada. Com relação a desafios desse
porte, Maquiavel já dizia, há quase cin-
co séculos, em �O Príncipe�, que �não
há coisa mais difícil de fazer, de êxito
mais duvidoso e mais perigosa de con-
duzir, do que levar a cabo a introdução
de novas instituições legais�.
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ção compulsória e de exclusão social das ca-
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madas mais pobres, a segregação e as desi-

gualdades verificadas nas metrópoles brasi-

leiras têm produzido, também, um fenômeno

crescente de �auto-segregação das classes

superiores�, que �usam o aumento do seu

poder econômico, político e simbólico para

construir espaços de isolamento�. Os condo-

mínios residenciais fechados e os shopping

centers são bons exemplos.

4 No espaço metropolitano, por exemplo, não se

constatam quaisquer instrumentos que levem

os principais municípios a ressarcirem as

municipalidades mais pobres � as quais ope-

ram normalmente como �cidades-dormitório�

� pelo ônus advindo de investimentos em infra-

estrutura urbana e em políticas sociais para

uma população que contribui com seu trabalho

para o desenvolvimento das unidades mais im-

portantes.

5 O razoavelmente bem-sucedido projeto de coope-

ração regional do chamado Grande ABC é, se-

gundo Celso Daniel (2001), um fenômeno bas-

tante original e singular, tendo em vista, inclusi-

ve, a sua permanência prolongada. Nesse sen-

tido, o ex-prefeito de Santo André argumenta

que o experimento paulista, em função de suas

especificidades, não deve ser considerado como

�regra geral�.

6 Essa foi a razão porque foram extintos, por

exemplo, os governos metropolitanos de Lon-

dres (pelo governo central) e de Barcelona (pela

administração regional). Entretanto, mais re-

centemente, Londres resolveu organizar uma

nova estrutura metropolitana de gestão.

7 PUTNAM, 1996.

8 Jordi Borja e Manuel Castells (1997) adver-

tem, contudo, que �las competencias y funcio-

nes de los gobiernos locales no puedem definirse

mediante una legislación estatal uniformista ni

basarse en una rígida separación según criterios

de exclusividad�. Para os autores, reivindican-

do �el principio de diversidad�, as cidades �son

distintas en sus formas y en sus actividades y

deben serlo�.

9 Esta autonomia, segundo Eurico de Andrade Aze-

vedo (1978), �deve ser observada no seu tríplice

aspecto: político, administrativo e financeiro. A

autonomia política se concretiza pela eleição do

prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores. A

autonomia administrativa, pela direção própria

dos assuntos de seu peculiar interesse e a auto-

nomia financeira, pela arrecadação de seus tri-

butos e aplicação de suas rendas�.

10 GOUVÊA, 2003.

11 Em Estados que apresentam estrutura federa-

tiva, o poder de decisão das unidades regio-

nais e locais de governo (representadas, no

Brasil, pelos Estados e municípios) em execu-

tar ou não uma determinada política pública

está resguardado pelo princípio da autonomia.

Assim, conforme afirma Marta Arretche

(2000), �salvo expressas imposições consti-

tucionais, nada impede ou obriga que um dado

município ou Estado venha a implementar uma

política pública qualquer�. (grifo nosso)

12 No caso de Belo Horizonte, por exemplo, a

existência de nove administrações regionais,

criadas como forma de desconcentração ad-

ministrativa, está, de certo modo, sinalizan-

do a constituição de nove novos municípios

com uma média populacional em torno de 250

mil habitantes.

13 No Brasil, dos 1.405 municípios emanci-

pados entre 1984 e 1997, apenas 76

apresentavam população superior a 20 mil

habitantes.

14 É, entretanto, importante observar, que várias

RMs instituídas no País nos últimos anos não

apresentam, de fato, perfil de região metropo-

litana e que deveriam ter sido consideradas,

de acordo com classificação estabelecida na

Constituição Federal, como aglomerações ur-

banas ou microrregiões. Estão sendo classifi-

cados como regiões metropolitanas grupos de

municípios que não registram nem uma situa-

ção real de conurbação e adensamento urba-

no nem a existência de uma (ou mais) metró-

poles polarizadoras.
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o dilema das regiões metropolitanas

ser

ou

não

 ser:
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Fernando de Castro
Superintendente de Assuntos Metropolitanos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana

e representante do governo nas Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte e do Vale do Aço.

A gestão regional está relacionada com a União, os Estados e os Municípios, por isso é necessário um exame minucioso da Constituição

para apurar limites e possibilidades da atuação de cada um desses entes federados. Apesar de não ser obrigatória, no regime

constitucional atual, a integração de esforços para executar funções públicas de interesse comum, é uma questão que precisa

e deve ser enfrentada, sendo indispensável uma base técnica sólida que justifique o estabelecimento da região metropolitana.

regiões metropolitanas
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Antes do surgimento das grandes metrópoles, mostrava-se des-

necessária a realização de um planejamento urbano de olhar regional,

extravasando os limites das administrações municipais. Na verdade, o

simples fato de o Brasil ter sido durante muito tempo um país essen-

cialmente rural reduzia as preocupações quanto ao desenvolvimento

urbano ordenado. Pouquíssimas cidades apresentavam população ur-

bana considerável. A própria cidade de São Paulo, grande megalópole

nos dias de hoje, tinha apenas 30 mil habitantes por volta de 1870.

Entretanto, à medida que a industrialização criou raízes no País, o

êxodo rural proveu intenso processo de urbanização. As migrações

foram o combustível do crescimento urbano acelerado percebido no

Brasil e, em Belo Horizonte, não foi diferente. Com 352.724 morado-

res em 1950, Belo Horizonte atingiu 693.328 em 1960 e, em 1970,

essa cifra passou a ser de 1.235.030 habitantes, tornando-se uma

metrópole.

O intenso crescimento esgotou o território da Capital, fazendo com

que a mancha urbana belo-horizontina se derramasse sobre as cida-

des vizinhas. Houve, portanto, uma progressiva conurbação, que con-

figurou um tecido urbano único entre os municípios de Belo Horizonte,

Contagem, Betim, Sabará, Ibirité, Santa Luzia e Ribeirão das Neves.

Essa conurbação evidencia dificuldades na solução de problemas

urbanos de interesse regional. A gestão integrada em regiões metro-

politanas é uma necessidade inevitável, porque muitos dos serviços

públicos são de caráter supramunicipal. O olhar local é insuficiente

para enxergar a paisagem metropolitana, e as funções públicas de

interesse municipal passam a exigir uma gestão especial de funções

de interesse comum metropolitano.

Conceito � Constata-se que o fenômeno da metropolização desobede-

ce às fronteiras municipais, concentrando em uma região altas densi-

dades demográficas, geralmente associadas a níveis elevados de in-

dustrialização. A geografia incumbe-se de explicar tais processos, e o

Direito, por sua vez, trata de reconhecer tal realidade nos planos dou-

trinário e normativo. Para os juristas, o objeto privilegiado de estudo

são as implicações da conurbação, quais sejam, as dificuldades da ação

de múltiplas instâncias governamentais na região metropolitana, com

competências específicas e às vezes conflitantes. Buscam-se, assim,

soluções de planejamento e gestão voltadas para a metrópole, sendo

as funções públicas de interesse comum metropolitano aquelas reali-
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zadas com o fim de racionalizar seu ordenamento interno e resolver

os problemas que, se deixados à iniciativa de cada município, correm o

risco de não serem resolvidos totalmente.

A constatação do fenômeno da metropolização convoca a ciência

jurídica a criar um arcabouço institucional capaz de dotar a administra-

ção pública de instrumentos necessários à sua operação. Essa é uma

das perspectivas que confundem o real e o virtual metropolitanos.

De um lado, o aspecto real diz respeito às características peculia-

res que definem a região metropolitana, tais como a intensa urbaniza-

ção, a conurbação, a concentração industrial e comercial e os movi-

mentos pendulares da população. De outro, o aspecto virtual se refere

à identificação do fenômeno metropolitano com a finalidade da

positivação dessa realidade, ou seja, corresponde à vinculação da na-

tureza jurídica da região metropolitana com a justificativa final que leva

o jurista a admitir a existência de um aparato supramunicipal no con-

texto regional metropolitano.

Eros Grau (1974) propôs um conceito que agrega os aspectos real

e virtual da região metropolitana:

�O conjunto territorial intensamente urbanizado, com marcante

densidade demográfica, que constitui um pólo de atividade econô-

mica, apresentando uma estrutura própria definida por funções

privadas e fluxos peculiares, formando, em razão disso, uma

mesma comunidade socioeconômica em que as necessidades

específicas somente podem ser, de modo satisfatório, atendidas

através de funções governamentais coordenadas e

planejadamente exercitadas. Para o caso brasileiro, adite-se que

será ela o conjunto, com tais características, implantado sobre

uma porção territorial  na qual se distinguem várias jurisdições

político-territoriais, contíguas e superpostas entre si � Estados e

Municípios.�

Repare que a natureza jurídica da região metropolitana é compos-

ta de dois critérios de ordem estrutural e um de ordem funcional. A

existência de uma comunidade socioeconômica e o conjunto de muni-

cípios por ela abrangidos são aspectos estruturais necessários para

qualificar uma região como metropolitana. Já o critério funcional é

representado pelo objetivo de execução dos serviços comuns aos mu-

nicípios. Em relação à forma, há a necessidade de lei complementar
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estadual para o reconhecimento e a instituição de uma região metro-

politana.1

Instituída a região metropolitana, faz-se a seguinte indagação: como

fica a identidade jurídica originária do município inserido no contexto

metropolitano? Ele perde sua autonomia ou simplesmente a modifica?

Alaôr Caffé Alves (1981) esclarece:

�Os municípios integrantes de regiões metropolitanas não dei-

xam de ser municípios, porém, sob uma nova forma e segundo

novas exigências jurídicas. Vale afirmar que o ato legal constitutivo

da região metropolitana condiciona, em outro nível de compreen-

são jurídica, o aparecimento de um novo município, o município

metropolitano, que sem deixar de ser município refoge, ao mes-

mo tempo, da sua concepção jurídica tradicional.�

Assim, pode-se alegar que é um equívoco afirmar que a criação da

região metropolitana concorre para a usurpação da autonomia muni-

cipal. Os argumentos que justificam a administração metropolitana se

baseiam na verificação de que a ação individual do município seria inca-

paz de atender às necessidades metropolitanas, que, no conceito for-

necido por Eros Grau (1974), �são aquelas que demandam funções

governamentais que exigem, para sua execução, coordenação entre

várias unidades administrativas com ingerência, direta ou indireta,

relativamente à necessidade que objetivam atender.� O estabelecimento

de uma administração regional visaria, então, criar condições mais

favoráveis à prestação das funções públicas de interesse comum me-

tropolitano.

Logo, a principal razão que evocaria a consubstanciação da �ges-

tão metropolitana� se refere à percepção de que certas funções, que

em princípio seriam de competência local, só teriam tratamento ade-

quado se fossem executadas de forma integrada. Tais funções não

mais seriam de interesse exclusivamente local por afetarem todos os

habitantes da região metropolitana. Daí surgiria a necessidade de se-

rem planejadas e operadas de forma concatenada por uma gestão

mantida por todos os municípios metropolitanos, pelo Estado e pela

própria União, já que os maiores beneficiários da administração inte-

grada serão os cidadãos usuários dos serviços públicos comuns.

Assim, o interesse metropolitano se constituiria como interesse

conjunto de todas as esferas governamentais atuantes na região me-
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tropolitana. Nesse caso, o problema básico que o Direito enfrenta em

relação às áreas metropolitanas seria o da gestão integrada das fun-

ções públicas de interesse comum metropolitano. A chamada �ques-

tão metropolitana� corresponderia justamente à necessidade de se

encontrar uma solução institucional adequada à gestão metropolita-

na, compatível com o pacto federativo brasileiro e com a descentrali-

zação de competências estabelecida pela Constituição Federal de

1988.

O que dizem as Constituições � A cooperação intergovernamental

ganhou novos contornos com a Constituição Federal de 1988. A par-

tir da constatação da existência de funções públicas abrangentes, co-

muns aos três entes da Federação, o legislador constituinte originário

inseriu, no título �Da Organização do Estado�, a permissão para os

Estados, mediante lei complementar, instituírem regiões metropolita-

nas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupa-

mentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o plane-

jamento e a execução de funções públicas de interesse comum (artigo

25, § 3º).

Na prática, a Constituição Federal autoriza os Estados membros a

instituírem uma unidade de gestão regional, com um corpo jurídico-

administrativo próprio, que, embora não possa ser considerado novo

ente político, uma vez que o federalismo brasileiro não comporta um

quarto ente federado, será responsável por uma série de competências

administrativas intergovernamentais, destinadas a integrarem a or-

ganização, o planejamento e a execução de funções públicas de inte-

resse comum.

A institucionalização de unidades administrativas regionais apare-

ce pela primeira vez na Carta Constitucional de 1967, que, em seu

artigo 164, autorizou a União a estabelecer regiões metropolitanas

para a realização de serviços comuns. Entretanto, o mesmo instituto

da região metropolitana adquire, devido a várias razões, novos moldes

com a Constituição Federal de 1988. Uma delas é o fato de a figura da

região metropolitana vir acompanhada, na Carta Magna atual, de ou-

tras possibilidades de ação administrativa regionalizada, como a cria-

ção de microrregiões e aglomerações urbanas.

Além disso, tais unidades regionais figuram no atual texto consti-

tucional no título �Da Organização do Estado�, diferentemente da Cons-

tituição de 1967, que abordava o tema no título �Da Ordem Econômi-
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ca e Social�. Essa inovação abre novos caminhos no âmbito da

hermenêutica constitucional da matéria, inclusive no que concerne ao

enquadramento das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e

microrregiões no pacto federativo brasileiro.

É preciso sublinhar, entretanto, que uma antiga controvérsia

inserida no tema da administração regional de assuntos de interesse

comum � a contraposição entre o interesse local e o interesse co-

mum regional � torna-se mais vigorosa na Constituição Federal de

1988, uma vez que os Municípios agora são qualificados como entes

federados, equiparados aos Estados membros e à União. Em que pese

o fato de as funções públicas de interesse comum serem realidades

que ensejam órgãos supramunicipais de gestão compartilhada, assim

como planejamento integrado, o estabelecimento de uma fórmula

institucional capaz de viabilizar a interação harmônica das diversas

instâncias de governo presentes na região é um problema natural-

mente visível. Uma pergunta básica a ser feita é a seguinte: como

institucionalizar a gestão regional sem comprometer a autonomia mu-

nicipal?

Não se pode desconsiderar que, no regime constitucional atual, a

integração de esforços para a execução das funções públicas de inte-

resse comum não é obrigatória, mas está vinculada à livre iniciativa de

cooperação entre os entes federados. Alaôr Caffé Alves (1994) des-

creve com propriedade os problemas decorrentes desse pressuposto,

os quais se aplicam às regiões metropolitanas, aglomerações urbanas

e microrregiões:

�Como a região metropolitana não possui corpo legislativo pró-

prio para dar conta, de forma autônoma, da edição de normas

jurídicas originárias (leis) disciplinadoras do interesse regional

metropolitano, não há outra saída senão a de contar com as ca-

sas legislativas do Estado e dos Municípios metropolitanos para

esse mister. Contudo, os Legislativos dessas unidades governa-

mentais são autônomos, na conformidade com as disposições

constitucionais. Daí a dificuldade de se estabelecer um condomí-

nio legislativo para alcançar a unidade necessária objetivando a

organização, o planejamento e a execução das funções públicas

de interesse de todos, referidas a problemas urbanos igualmente

unitários e complexos.�
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Com efeito, a Constituição Federal não confere preponderância da

autoridade metropolitana sobre o poder local, conforme observa, co-

mentando especificamente sobre as regiões metropolitanas, José Afon-

so da Silva (1993):

�A região metropolitana não se erige em entidade estatal inter-

mediária entre o Estado e os Municípios. Na nossa organização

constitucional federativa não há lugar para uma nova ordem polí-

tica. A região metropolitana será apenas uma área de serviços

especiais, de natureza meramente administrativa. A sua admi-

nistração poderá ser feita por entidade autárquica (autarquia) ou

paraestatal (empresa pública, sociedade de economia mista) ou

até mesmo ser atribuída a um órgão do Estado (Secretaria de

Estado) ou colégio de representantes do Estado e dos Municípios

(comissão ou conselho), (...), mas o que não se admite é a cons-

tituição da região metropolitana ou da administração como enti-

dade política, ou mesmo político-administrativa, rivalizando com o

Estado e com o Município em poderes e prerrogativas estatais.�

Vale ressaltar ainda que o tema das funções públicas de interesse

comum guarda estreita ligação com as chamadas competências con-

correntes, ou seja, as competências comuns à União, aos Estados, ao

Distrito Federal e aos Municípios. O sistema de repartição de compe-

tências adotado na Constituição de 1988 é complexo, envolvendo com-

petências privativas, repartidas horizontalmente, e competências con-

correntes, repartidas verticalmente, sem prejuízo da possibilidade de

participação das ordens parciais na esfera de competências próprias

da ordem central, por meio de delegação. As matérias relacionadas à

gestão regional tangenciam os três entes federados, fazendo-se ne-

cessário exame minucioso do texto constitucional para a apuração

dos limites e das possibilidades da atuação da União, dos Estados e

dos Municípios no território da região.

Sendo a questão regional apenas mais um dos interesses da União,

dos Estados e Municípios, consolida-se o complexo problema da conju-

gação das competências de todos os níveis político-administrativos para

a realização das funções públicas de interesse comum.

Ser ou não ser? � A região metropolitana é uma criação jurídica que

visa (re)aglutinar o que está artificialmente separado. O fenômeno da

metropolização não respeita a organização político-territorial dos paí-
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ses, gerando imensa malha urbana sobre o espaço de vários municí-

pios limítrofes.

Na ordem constitucional brasileira, as regiões metropolitanas de-

vem ser instituídas pelos Estados membros, por meio de lei comple-

mentar, visando estabelecer unicidade na gestão das funções públicas

de interesse comum metropolitano.

Tantas são as perplexidades que suscita a instituição de uma re-

gião metropolitana que, embora o Estado, ao abrigo do artigo 25, pará-

grafo 3º, da Constituição Federal, tenha autonomia para instituí-la, é

indispensável base técnica sólida que justifique o estabelecimento des-

se ente regional.

Ressalte-se que o legislador constituinte fez questão de apresen-

tar separadamente a �região metropolitana�, a �aglomeração urbana�

e a �microrregião� no parágrafo 3º do artigo 25. Para Clementina de

Ambrosis (2001), ao distinguir e mencionar separadamente essas

três unidades de gestão regional, o constituinte está identificando e

visualizando diferentes formas de atuação para solucionar problemas

que envolvam competências de dois níveis de poder, o estadual e o

municipal.

Nesse caso, é de se esperar que estejam anexos a projetos de lei

complementar instituidores de regiões metropolitanas, aglomerações

urbanas e microrregiões estudos técnicos acerca dos vínculos funcio-

nais do grupamento de municípios formadores da região.

O simples fato de a Constituição Federal ter citado individualmente

cada uma dessas três figuras de gestão regional, prevendo por conse-

qüência modelos de gestão específicos para cada uma delas, leva a

entender que é inconstitucional, por exemplo, qualificar como região

metropolitana o agrupamento de municípios limítrofes que, na verda-

de, apresenta características de microrregião ou mesmo de aglome-

ração urbana.

Conclusão � Constata-se, assim, que a própria gênese metropolitana

é complexa e conflituosa por ser, ao mesmo tempo e no mesmo espa-

ço, um ente real e virtual. É real do ponto de vista urbano, geográfico,

social e econômico, exigindo planejamento estratégico e gestão espe-

cial. É virtual do ponto de vista político, administrativo, institucional e

jurídico, requerendo amparo legal para se ajustar ao pacto federativo.

É importante ressaltar que são urgentes soluções para as pendên-
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cias metropolitanas, a saber: ser ou não ser, para as que se apresen-

tam em projetos de leis complementares; ser ou não ser, para aque-

las já existentes, por meio do aprimoramento do arcabouço legal e da

efetiva instrumentalização operacional.

O Seminário Legislativo sobre Regiões Metropolitanas promovido

pela Assembléia Legislativa, com significativa participação da socieda-

de e dos agentes públicos estaduais e municipais metropolitanos, alia-

do à decisão do governo que determinou a retomada da questão pela

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana,

por intermédio da Superintendência de Assuntos Metropolitanos, vem

demonstrar que o Estado compreende a necessidade de sua presen-

ça, insubstituível na gestão dos negócios públicos metropolitanos �

espaço territorial real e espaço político virtual �, para a retomada de

sua competitividade nos âmbitos nacional e internacional. Tudo isso

em consonância com a intocável autonomia municipal.
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Tendo como fio condutor o estudo da relação entre emancipação de distritos

e desenvolvimento econômico e social, este trabalho procura investigar se

os fatos comprovam a hipótese da associação entre a criação de

municipalidades e o impacto positivo sobre a economia mineira e a renda

das populações envolvidas. O autor compara os indicadores do Estado de

Minas Gerais e os do grupo de municípios criados em 1995, para fechar o

foco da sua análise na comparação entre os indicadores dos cinco melhores

e dos cinco piores municípios emancipados naquele ano, escolhidos segundo

critério do Índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios (IDHM).

emancipação de

municípios:

um exame de indicadores
Sabino Fortes Fleury

Consultor da Alemg

estudo
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A premissa básica que fundamenta

essas reflexões sobre o fenômeno da

emancipação de distritos e criação de

municípios em Minas Gerais, na década

de 1990, é a da necessidade de cons-

tante avaliação das políticas públicas em

qualquer de suas dimensões materiais

ou esfera de governo envolvida. A avalia-

ção, tal como a compreendo, constitui

um processo: isso significa que suas

raízes se encontram no exame do pas-

sado e seus desdobramentos devem

informar as ações no futuro. Nesse sen-

tido, a avaliação de políticas públicas não

deve representar um momento estan-

que, que se encerra em si mesmo, com

o cumprimento de rituais formais e a

produção de relatórios cujo destino é,

quase sempre, o arquivamento e o pos-

terior esquecimento.

Ainda que esteja temporariamente

suspensa a possibilidade de criação de

municípios no Brasil e em Minas Gerais,

até que lei complementar federal regu-

lamente a matéria, conforme exige o pa-

rágrafo 4º do artigo 18 da Constituição

Federal, com a redação que lhe foi dada

pela Emenda Constitucional nº 15, de 12

de setembro de 1996, não se pode pres-

cindir do exame das conseqüências e

dos desdobramentos dos fatos recen-

tes, para que se possa decidir com se-

gurança acerca de novas emancipa-

ções, se tal vier a acontecer no futuro.

Assim, creio ser oportuno e neces-

sário que se desencadeie � tardiamen-

te, no meu entender � um debate acer-

ca do processo de criação de municí-

pios e sua repercussão na melhoria da

qualidade de vida das populações direta-

mente afetadas. Ao apontar alguns ele-

mentos para que se inicie um processo

de avaliação dos resultados das nume-

rosas emancipações de distritos na dé-

cada de 1990, o principal objetivo é con-

vidar os interessados à reflexão sobre o

tema da criação de entidades político-

administrativas de natureza local.
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A questão identificada como fio condutor do estudo é a da relação entre

�emancipação de distritos e desenvolvimento econômico e social�, explicita-

mente tratada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da As-

sembléia Legislativa de Minas quando da análise do Projeto de Lei nº 562/95,

que, aprovado e sancionado, possibilitou legalmente o surgimento de 96 muni-

cípios. Naquela ocasião, assim se expressava a Comissão, pelo relator da ma-

téria:

�Por outro lado, sabemos que muitos distritos, embora contribuam consideravel-

mente para as receitas municipais, não recebem a devida contrapartida das prefeituras.

Ganhando autonomia, além de poderem realizar projetos e obras, poderão instituir

políticas que possibilitem o seu desenvolvimento econômico, o que poderá gerar um

impacto positivo na economia mineira.�

Deve-se, portanto, investigar se os fatos comprovam a hipótese da associa-

ção entre a criação de municipalidades e o impacto positivo sobre a economia

mineira e a renda das populações envolvidas.

A estratégia adotada neste estudo para a abordagem da questão consiste

em dois procedimentos metodológicos distintos, que aparecem entrelaçados

no texto:

a) a comparação entre os indicadores do Estado de Minas Gerais e os do

grupo de municípios criados em 1995;

b) a comparação entre os indicadores dos cinco melhores e dos cinco piores

municípios emancipados em 1995, escolhidos segundo critério do IDHM.

É importante, também, ressaltar que, quando se trabalha com a variação de

indicadores e dados quantitativos ao longo do tempo, deve haver homogeneidade

na base de dados adotada. Essa homogeneidade metodológica impede que se-

jam comparados dados que, embora sob a mesma denominação, expressem

realidades diferentes. Para evitar esse problema, optou-se pela utilização dos

dados censitários do IBGE, organizados no Atlas IDH/2000 e produzidos em

parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), o

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e a Fundação João Pinheiro

(FJP). Esse novo instrumento de análise é bastante útil e eficaz como elemento

para a obtenção de dados e indicadores.

Se as conclusões estiverem corretas, creio ser possível afirmar que o pro-

cesso de emancipação, por si só, não representa uma garantia de significativa

alteração nas condições econômicas e sociais originais. Qualquer alteração nos

indicadores municipais dependerá, principalmente, da eficácia de ações admi-

nistrativas, o que, por sua vez, depende de opções de natureza política e ideoló-

gica, no âmbito específico de cada administração municipal.
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1 � A criação de municípios: antecedentes e condições

Um dos aspectos relevantes do processo de redefinição das estruturas polí-

tico-administrativas do Brasil, que se verifica a partir de meados da década de

1980 e tem como momento emblemático a elaboração de uma nova Carta

Constitucional em 1988, é o da reorganização do pacto federativo, que ocorre

especialmente com a incontestável inclusão do município como entidade federada

autônoma, nos termos do artigo 18 da Constituição da República. Mesmo que

ainda perdurem na doutrina algumas discussões acerca da natureza dessa au-

tonomia, marcadas por posicionamentos divergentes, como é o caso dos

adotados por José Nilo de Castro e Hely Lopes Meireles, por exemplo, não se

pode negar que a nova ordem constitucional, ao conferir ao ente local a possibi-

lidade de se auto-organizar e de decidir sobre assuntos de interesse local, sem

a interferência da esfera estadual, introduziu um novo componente na estrutu-

ra da Federação brasileira.

Seguindo-se à nova ordem constitucional, houve em todo o País, na primeira

metade dos anos 1990, um intenso processo de criação de municípios. Em

Minas Gerais, em 1992, com a Lei nº 10.704, de 27 de abril, foram criadas

33 municipalidades. Em 1995, com as Leis nºs 12.030 e 12.050, outros 97

distritos foram emancipados. Essa última etapa do processo constitui o objeto

específico deste estudo.

A possibilidade de criação de municípios foi afastada temporariamente com

a promulgação, em setembro de 1996, da Emenda Constitucional nº 15, que

condicionou a criação de municípios à regulamentação em lei complementar

federal. A aprovação, após célere tramitação no Congresso, em maio de 2003,

de projeto de lei complementar objetivando essa regulamentação demonstra

que a criação de municípios continua presente como elemento da agenda de

grande parte dos agentes políticos brasileiros. O veto total aposto pelo presiden-

te da República à proposição aprovada no Legislativo, no entanto, mantém em

suspenso a possibilidade de retomada do processo de emancipação de distritos.

Esses dois fatos � a aprovação no Parlamento e o veto no Executivo � são um

claro sintoma da controvérsia que existe em torno da matéria.

É possível imaginar a existência de uma conexão entre a mudança constitu-

cional de 1988 e o surgimento de municipalidades na década de 1990, o que

confere ao processo uma natureza específica, que difere da expansão verificada

em épocas anteriores, em que a criação de cidades estava associada à incorpo-

ração de novas áreas territoriais à produção econômica dominante, como foi o

caso, mais recentemente, da ocupação do Vale do Paraíba ou do Oeste Paulista,

que ocorreu com o crescimento da cultura do café.

Qualquer alteração nos indicadores municipais dependerá
da eficácia de ações administrativas, o que, por sua vez,
depende de opções de natureza política e ideológica.
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Um rápido exame nos dados do IBGE mostra claramente que o processo de

criação de municípios, intenso em todo o Brasil na década de 1960, foi estan-

cado nos anos do governo militar e retomado, com intensidade redobrada, na

década de 1990. O mesmo ocorre quando se observa a criação de municípios

em Minas Gerais, no mesmo período. Esse fenômeno aparece claramente nos

dados da quadro I e do gráfico I.

No gráfico II, na página ao lado, comparando-se as curvas representativas

da criação de municípios no Brasil, na Região Sudeste e em Minas Gerais,

percebe-se que o padrão mineiro aproxima-se bastante do regional, ao passo

que no âmbito nacional o processo desencadeou-se com mais vigor. Um estudo

interessante seria o que procurasse identificar as regiões em que esse proces-

so foi mais intenso e as repercussões no desenvolvimento regional.

Deve-se ressaltar, também, que a criação de municípios não se confunde

com o processo de urbanização, embora possa contribuir para o seu

aprofundamento. O Brasil se torna predominantemente urbano na década de

1960, ao passo que em algumas regiões, como é o caso do Nordeste e do

Norte, esse fenômeno aconteceu um pouco mais tarde. Em 1980, o contin-

gente populacional urbano supera o rural em todas as regiões do Brasil, como

se pode visualizar no quadro II, na página ao lado.

No período mais recente, a criação de municípios implica tanto a elevação

do status  do antigo distrito quanto a implantação de uma estrutura adminis-

trativa e de serviços minimamente suficiente para o atendimento da popula-

ção do território emancipado. Assim sendo, é natural que haja um razoável

afluxo de indivíduos para a nova cidade, o que certamente acarreta algum im-

pacto no processo de urbanização, ainda que, em determinadas regiões, como

é o caso do Norte de Minas, tanto os municípios criados na década de 1990

quanto os municípios remanescentes tenham uma população predominante-

mente rural.

Os efeitos do redesenho do pacto federativo sobre a implantação de políticas

sociais têm sido objeto de importantes estudos nos últimos anos. Entretanto,

há nesses estudos uma característica singular: a ênfase no processo de coor-

denação e regulação concentrado na esfera da União, enquanto o processo de

implementação fica  a cargo dos entes locais. Ora, se o processo de implanta-

ção de políticas sociais, segundo o novo paradigma, deve ficar a cargo da admi-

nistração local � que agora é dotada de um certo grau de autonomia constitu-

cionalmente assegurada �, não se pode prescindir, na análise, do exame do

processo de criação de municipalidades e sua repercussão no conjunto dessas

políticas sociais. Há, nesse sentido, uma lacuna a ser preenchida, especialmen-

Minas Sudeste Brasil

1940 288 641 1574

1950 386 845 1889

1960 483 1085 2766

1970 722 1410 3952

1980 722 1410 3974

1990 723 1432 4491

1998 853 1666 5507

Quadro I

Número de municípios

Fonte: IBGE
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Número de municípios mineiros



REVISTA DO LEGISLATIVO 63

te pelo fato de que a doutrina normalmente associa a melhoria de indicadores

sociais ao processo de urbanização.

Essas considerações iniciais apontam para a necessidade de aprofundamento

dos estudos acerca do processo de descentralização � e de criação de municípios

� verificado no Brasil, nos anos 1990, bem como sua repercussão nas políticas

sociais e nos indicadores de qualidade de vida das populações afetadas. Entre-

tanto, são bastante escassos os trabalhos voltados para o exame concreto das

condições que cercam a criação e implantação de municípios, pelo menos em

Minas Gerais.

Antônio Cláudio Cerqueira, em trabalho publicado na Revista do Legislativo

n° 15, em 1996, analisando a situação decorrente da criação de 33 municípios

em 1992, conclui que em apenas um deles � Lagoa Grande, emancipada de

Presidente Olegário � o processo se justificou, dada a existência de uma grande

indústria alimentícia na localidade, fato que permitiu a obtenção de boas recei-

tas e transferências semelhantes, tanto em relação à população per capita

quanto à densidade populacional. Para os demais municípios, conclui o autor

que, �sob o ponto de vista estritamente econômico, o processo de emancipação

causou apenas e somente um enorme ônus a ser bancado, em última instância,

pelo erário público.� (p. 65)

Constatada a lacuna nos estudos acerca da criação de municípios e aceita

a sua necessidade e importância para o planejamento futuro das ações gover-

namentais em Minas Gerais, procuro, neste trabalho, verificar, de forma

exploratória, a hipótese da associação entre o processo de emancipação de

distritos e a melhoria dos indicadores de desenvolvimento das municipalidades

no Estado.

2 � Os novos municípios e o Estado

Antes de mais nada, é preciso caracterizar bem o objeto de estudo, para

que os leitores saibam de quais municípios trata este artigo.

Em 1995, foram criados 97 municípios no Estado, distribuídos por todas

as suas regiões, como se verifica no quadro III.
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Gráfico II

Número de municípios

Quadro II

Taxa de urbanização

Norte de Minas Rio Doce Mata
Jequitinhonha

Mucuri
Central Noroeste Triângulo Sul de Minas Centro-Oeste

36 18 13 13 6 6 2 2 1

Quadro III

Distribuição regional dos novos municípios
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Nesse processo, predominam os municípios criados nas regiões Norte de

Minas e Rio Doce, que, com 36 e 18 emancipações, respectivamente, repre-

sentam mais da metade do total no período. As regiões da Mata e do

Jequitinhonha/Mucuri, com 13 municípios cada uma, vêm logo a seguir, e,

com seis municípios cada uma, na posição logo abaixo, as regiões Central e

Noroeste de Minas. E, finalmente, as regiões Sul de Minas, Triângulo e Centro-

Oeste, que, juntas, produziram cinco emancipações em 1995.

Com algumas ressalvas, e alertando para o fato de que a amostra dos 97 muni-

cípios emancipados não representa rigorosamente um retrato estatístico do total do

Estado, especialmente pela desproporção verificada entre o número de municípios

emancipados e o total de municípios da região (a região Central possui 158 municípios,

sendo seis emancipados; a região Norte possui 89, sendo 36 emancipados), a pri-

meira tarefa proposta neste trabalho é a de comparar a evolução de alguns indicado-

res, aplicados ao grupo de �emancipados�, ao Estado de Minas Gerais e ao Brasil.

Dado o caráter exploratório deste estudo, restringirei a comparação princi-

palmente aos Indicadores do Desenvolvimento Humano � IDHM  � e de Renda �

percentual de pobres.

Começando o estudo pelo IDHM, percebe-se claramente que o maior crescimen-

to percentual do indicador (lembrando que quanto mais o valor se aproxima de 1,

melhor é a situação do ente estudado) foi no grupo dos �emancipados�, ao ser compa-

rado com o Brasil e com Minas Gerais. Nesse grupo, o maior crescimento percentual

está no subgrupo �cinco piores de 1991�, composto dos municípios de Santo Antô-

nio do Retiro, Setubinha, Indaiabira, Pai Pedro e Monte Formoso. O menor cresci-

mento percentual, por sua vez, está no subgrupo �cinco melhores de 1991�, com-

posto dos municípios de Confins, Delta, Sarzedo, São José da Barra e Tocos do Mogi.

Esse índice não é surpresa: quanto maior a posição inicial no IDH, mais

lento é o crescimento do índice, dada a dificuldade que normalmente ocorre

com a agregação de novas utilidades a uma situação já bem razoável. Os exem-

plos dos dois piores Estados da Federação em 1991 � Maranhão e Alagoas �,

dos dois melhores � Distrito Federal e São Paulo � e dos melhores e piores

municípios do Brasil e de Minas Gerais confirmam a afirmação. Os dados espe-

cíficos estão no quadro IV (ver na página ao lado).

Essa primeira abordagem demonstra, portanto, que o comportamento do grupo

�emancipados� tomado como um todo foi razoável, com um crescimento percentual

acima da média do Estado. Entretanto, o indicador mostra também que a situa-

ção do grupo de municípios é mais semelhante aos dos Estados com menor de-

senvolvimento humano do que ao de Minas Gerais. Essa conclusão é coerente

com a distribuição regional e com a situação inicial da maior parte dos municípios.

Quanto maior a posição inicial no IDH, mais lento é o
crescimento do índice, dada a dificuldade de agregação de
novas utilidades a uma situação já bem razoável.
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A : IDHM 1991 B : IDHM 2000 B/A %

Minas Gerais 0,697 0,773 10,90

Brasil 0,696 0,766 10,05

Emancipados * 0,562 0,662 17,79

5 piores * 0,452 0,577 27,65

5 melhores * 0,691 0,760 9,98

Maranhão 0,534 0,636 17,12

Alagoas 0,548 0,649 18,43

Distrito Federal 0,799 0,844 5,63

São Paulo 0,778 0,820 5,39

Curral Novo do Piauí (PI) 0,323 0,538 66,56

Santo Antônio do Retiro (MG) 0,419 0,601 43,43

Águas de São Pedro (SP) 0,848 0,908 7,07

Belo Horizonte (MG) 0,791 0,839 9,86

Quadro IV

Comparativo do IDHM 1991/2000

* Média do grupo

Ao mesmo tempo, pode-se presumir que o fato de ser emancipado importa

menos do que a situação inicial do município: a comparação entre os grupos dos

�cinco piores� e dos �cinco melhores� parece indicar a veracidade dessa afirmação.

O passo seguinte, na busca da compreensão de aspectos do processo de eman-

cipação de municípios, consiste no exame comparativo entre indicadores dos

subgrupos �cinco piores� e �cinco melhores�, que integram o grupo �emancipados�.

3 � Os piores e os melhores do Estado

Segundo critério do IDHM, os piores e os melhores municípios do Estado são:

Piores de 1991 Piores de 2000

Município IDHM Município IDHM

Santo Antônio do Retiro 0,419 Setubinha 0,568

Setubinha 0,453 Monte Formoso 0,570

Pai Pedro 0,461 Indaiabira 0,571

Indaiabira 0,464 Pai Pedro 0,575

Monte Formoso 0,464 Bonito de Minas 0,580

Quadro V

Desempenho do IDHM 1991/2000
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Constata-se que quatro dos municípios estão incluídos entre os piores em

todo o período: Setubinha, Monte Formoso, Indaiabira e Pai Pedro. Nota-se a

persistência da situação de desenvolvimento humano ruim nesses municípios,

embora se perceba que todos eles transitaram de uma situação de baixo desen-

volvimento humano para uma de médio desenvolvimento. Esses municípios apre-

sentam algumas características comuns, a começar pela região geográfica em

que se situam: quatro estão no Norte de Minas e dois, no Jequitinhonha/Mucuri.

Quanto aos melhores, deve-se ressaltar que os três novos que se incluem

em 2000 estavam entre os dez melhores em 1991 e que aqueles que foram

excluídos, com exceção de Tocos do Mogi (que ocupa em 2000 a 11ª posição),

ainda se incluem entre os dez melhores. Predominam, entre esses municípios,

os localizados na região Central do Estado. Os demais, salvo Alto Caparaó, que

se localiza na região da Mata, estão localizados no Sul ou no Triângulo.

Essa distribuição geográfica não é surpreendente e está compatível com o

padrão de distribuição dos valores do IDHM no Estado, como se pode verificar

no mapa, na página ao lado, no qual se destacam os 20% piores municípios,

segundo o IDHM de 2000.

Outro aspecto que apresenta similaridade no interior dos dois grupos diz

respeito à distribuição geográfica de sua população. No caso dos �cinco piores�,

deve-se ressaltar, em primeiro lugar, que, com exceção de Setubinha, todos

possuem uma densidade demográfica bastante inferior à do Estado quanto ao

grau de urbanização. Apesar de terem passado por um processo razoavelmen-

te acentuado de crescimento da população urbana, explicável e previsível, pois

é de se esperar que a criação do município tenha desencadeado um processo

mínimo de regulamentação da sua área urbana, além da atração de pessoas

para a antiga sede distrital, um dos fatores comuns a todos os municípios é a

Quadro VI

Desempenho do IDHM 1991/2000

Melhores de 1991 Melhores de 2000

Município IDHM Município IDHM

São José da Barra 0,717 São José da Barra 0,792

Delta 0,699 Confins 0,773

Sarzedo 0,687 Alto Caparaó 0,758

Tocos do Mogi 0,677 Catas Altas 0,756

Confins 0,676 Santa Cruz de Minas 0,755
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Gráfico III

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal/2000

Municípios do Estado de Minas Gerais

predominância da população rural, que se mantém bem acima dos padrões

estaduais.

Em síntese, no que diz respeito a esse aspecto comum aos piores municípios,

pode-se afirmar que são unidades com baixa densidade demográfica e predomi-

nantemente rurais.

No caso dos �cinco melhores� a situação se inverte. A densidade demográfica

é alta, especialmente no caso dos municípios situados na região Central � Con-

fins e Sarzedo �, que superam muito a média do Estado. Em todos esses muni-

cípios, com exceção de Tocos do Mogi, a taxa de urbanização também é alta,

semelhante à média estadual.

Os melhores municípios, portanto, ao contrário dos piores, apresentam al-

tas densidades demográficas e altas taxas de urbanização.

Um importante aspecto, relacionado com a dinâmica populacional dos me-

lhores e dos piores municípios mineiros emancipados em 1995, refere-se à

razão de dependência, medida pela razão entre a população infantil ou idosa

(menores de 15 e maiores de 64 anos) e a população adulta (entre 15 e 64

anos). Nos piores municípios, essa razão de dependência é bastante elevada,

situando-se bem acima dos padrões vigentes no Estado de Minas Gerais, ao

passo que, nos melhores, os valores estão bem próximos da média estadual.

Um aspecto comum aos piores municípios mineiros,
segundo critério do IDHM, é que são unidades com baixa
densidade demográfica e predominantemente rurais.
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Outras duas características também devem ser analisadas com atenção,

pois sinalizam a associação entre duas questões fundamentais para o bem-

estar da população: o desenvolvimento da comunidade e a desigualdade nela

existente.

Todos os municípios estudados apresentam no período uma indiscutível

melhora no seu IDHM: no caso dos piores, em 1991 estavam incluídos, na sua

totalidade, entre os de baixo desenvolvimento humano (IDH < 0,500), ao passo

que em 2000 todos eles se incluem entre aqueles definidos como sendo de

médio desenvolvimento humano (0,550 < IDH < 0,800). No caso dos melho-

res, em 2000 estão todos no nível médio, mas bastante próximos aos indicado-

res de alto desenvolvimento humano, especialmente no caso de São José da

Barra.

Ao mesmo tempo em que os municípios analisados melhoraram no seu

posicionamento quanto ao desenvolvimento, no caso dos piores, nota-se o cres-

cimento acentuado da desigualdade, medida pelo Índice de Gini. O quadro VII a

seguir mostra, de maneira clara, o desequilíbrio na apropriação da renda gera-

da no processo, a partir do exame da perspectiva dos 20% mais ricos.

MUNICÍPIO A :
em 1991

B:
em 2000

B/A C:
Gini 1991

D:
Gini 2000

D/C

Santo Antônio do Retiro 49,9 60,2 120,88 0,47 0,60 127,65

Indaiabira 48,9 59,0 120,65 0,43 0,58 134,88

Pai Pedro 49,8 59,0 118,47 0,48 0,57 118,75

Setubinha 56,1 58,8 104,81 0,51 0,57 111,74

Bonito de Minas 55,0 71,8 130,54 0,48 0,69 143,75

Monte Formoso 50,7 71,0 140,03 0,51 0,66 129,41

Quadro VII
Percentual da renda apropriada pelos 20% mais ricos em 1991 e em 2000

A situação dos melhores municípios emancipados é bem diferente: neles o

processo de desenvolvimento, ainda que tenha gerado o crescimento da desi-

gualdade, não produziu alterações tão profundas como as de Bonito de Minas,

onde a variação atingiu 43,75% no período.

No quadro VIII, na página ao lado, verifica-se que, de todos os indicadores,

apenas o que mede a desigualdade apresenta semelhança com o do Estado de

Minas Gerais ao ser comparado com os municípios. Indicadores como a taxa de

fecundidade ou o grau de analfabetismo da população adulta demonstram clara-

O processo de desenvolvimento traz consigo o crescimento
da desigualdade, pois seus efeitos, especialmente no que se
refere à apropriação da renda, não se distribuem igualmente.
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mente a diversidade nas condições sociais existentes entre os grupos dos me-

lhores e dos piores municípios emancipados em 1995.

Além das questões levantadas no decorrer deste estudo, é interessante

chamar a atenção para o fato de que a medida de desigualdade, apontada pelo

Índice de Gini, nos municípios estudados, além de ter aumentado significativa-

mente no período, aproxima-se em 2000 mais dos municípios mais ricos do

que dos intermediários. Como comparação, pode-se adotar o Índice de Gini medido

em Poços de Caldas (0,56), o melhor entre os municípios mineiros, segundo o

IDHM em 2000. Verifica-se que os extremos se tocam: a pobreza generalizada

de Setubinha e de Pai Pedro se assemelha com a riqueza generalizada de Poços

Quadro VIII
Radiografia dos Municípios
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Minas Gerais 82 30,5 52,8 2,2 14,8 0,61

Setubinha 15,41 50,2 92,3 4,7 62,3 0,57

Monte Formoso 31,26 11,5 86,0 3,7 49,1 0,66

Indaiabira 16,61 7,3 73,7 3,5 52,9 0,58

Pai Pedro 27,30 7,4 71,5 3,4 52,9 0,57

Santo Antônio do Retiro 18,89 8,3 75,9 3,9 50,4 0,60

Bonito de Minas 18,06 2,0 82,1 5,1 51,5 0,69

Confins 64,06 113,9 52,3 2,1 11,2 0,47

Delta 92,0 47,6 50,8 2,4 20,6 0,47

Sarzedo 85,32 277,6 53,7 2,7 11,0 0,45

São José da Barra 71,35 19,3 50,8 2,1 11,5 0,53

Tocos do Mogi 21,41 32,2 44,4 2,5 15,6 0,50
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Município IDHM / Renda 2000

Bonito de Minas 0,423

Fruta de Leite 0,444

São João das Missões 0,444

Padre Carvalho 0,446

Cônego Marinho 0,451

Município IDHM / Longevidade / 2000

Curral de Dentro 0,571

Montezuma 0,571

Itacarambi 0,573

Jampruca 0,573

Manga 0,573

Município IDHM / Educação / 2000

Ninheira 0,573

São João das Missões 0,606

Setubinha 0,608

Crisólita 0,611

Fruta de Leite 0,613

Quadro IX
IDHM � Índice Desagregado

de Caldas, produzindo, no caso, Índices de Gini praticamente idênticos para os

três municípios.

Um fator adicional pode ser agregado ao exame até agora empreendido, que

se tem voltado para indicadores gerais. Amartya Sen, criticando a mera cons-

trução de linhas de pobreza, aponta a necessidade de se verificarem os hiatos

existentes entre os grupos sociais. Segundo o autor, �a taxa de incidência H (de

pobreza) é completamente insensível ao quanto as rendas dos mais pobres

ficam aquém da linha de pobreza�. Para ele, um exame adequado da situação

deve levar em conta a variação na camada pobre da população, pois é possível

que se tenha um empobrecimento relativo de camadas da população sem alte-

ração do percentual absoluto de pobres.

Nesse sentido, o caso de Bonito de Minas é exemplar, confirmando a hipó-

tese do economista indiano. Esse foi o município que, entre os cinco piores do
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Estado, mais posições perdeu no ranking  do IDHM, entre 1991 e 2000. No

primeiro momento, o município ocupava a 37ª posição, passando, no momento

posterior, a ocupar a quinta posição entre os piores do Estado. Quando se faz a

desagregação dos componentes do IDH, percebe-se que esse município não

está entre os cinco piores em todos os componentes, com exceção da renda

per capita, em 2000. Isso pode ser verificado no quadro IX, na página anterior.

No entanto, percebe-se que a questão da renda em Bonito de Minas repre-

senta uma séria dificuldade para a melhoria dos indicadores de desenvolvimen-

to. O crescimento da renda per capita  média entre 1991 e 2000 foi de apenas

14,23 %, número pouco significativo se comparado com a média dos outros

municípios estudados (40%) ou a do Estado de Minas Gerais (42,87%). Ao

mesmo tempo, o percentual de pobres de Bonito de Minas manteve-se pratica-

mente estável, com uma pequena redução de 6,81% no período: a proporção

dessa camada da população (definida pelo critério de meio salário mínimo per

capita) passou de 88,7% para 82,6%. A parcela da renda apropriada por todo

Município emancipado Variação /  IDH

Setubinha 25,39%

Monte Formoso 22,84%

Pai Pedro 24,73%

Bonito de Minas 15,08%

Santo Antônio do Retiro 43,44%

Indaiabira 23,06%

MINAS GERAIS � comparação 10,90%

Poços de Caldas � comparação 8,10%

Município remanescente Variação / IDH

Malacacheta 19,16%

Joaíma 22,81%

Porteirinha 15,30%

Januária 14,59%

Rio Pardo de Minas 24,85%

Quadro X
IDHM � Taxa de melhoria

O estudo dos cinco piores municípios do Estado mostra a
persistência do baixo padrão de desenvolvimento, pois quatro
deles estão entre o grupo dos piores em 1991 e 2000.
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esse grupo de cerca de 6.450 pessoas, entre as quais aproximadamente 2.760

têm menos de 15 anos de idade, reduziu-se em cerca de 40% no período. Em

1991 os 80% mais pobres do município apropriavam-se de 45% da renda; em

2000 esse percentual cai para 28,2%.

O mais significativo, no entanto, é a evolução desse indicador no grupo de

pobres. No contingente situado na base � os 40% mais pobres �, os dados do

Atlas IDH/2000 mostram que a renda por eles apropriada caiu de 20% em

1991 para 0% (percentual insignificante, não mensurável) em 2000. Bonito

de Minas foi, entre os piores municípios mineiros, o que apresentou maior cres-

cimento do Índice de Gini no período.

Um último aspecto merece atenção neste trabalho. Trata-se de uma comparação

simples entre a velocidade da melhoria do IDHM entre os piores municípios e os municí-

pios remanescentes.

Deve-se relembrar o fato de que a velocidade de crescimento do IDH é in-

versamente proporcional ao maior estágio inicial do período: o exemplo de Po-

ços de Caldas ilustra bem a afirmação: unidades com mais alto índice tendem

naturalmente a crescer em menor ritmo, quando há crescimento. O caso de

Januária aparentemente também se enquadra nessa situação. Os exemplos

de Malacacheta, Joaíma e Porteirinha, com os seus respectivos distritos eman-

cipados, parecem desmentir a previsão da Comissão de Fiscalização Financei-

ra e Orçamentária da Assembléia Legislativa no parecer de 1995.

Os casos de Bonito de Minas e de Santo Antônio do Retiro exemplificam

dois extremos. Bonito de Minas mostra como o mau desempenho no quesito

renda pode afetar a evolução do IDH. Santo Antônio do Retiro mereceria um

estudo à parte, dado o seu significativo crescimento, principalmente quando

comparado com Indaiabira e com Rio Pardo de Minas, que pertenciam em

1991 à mesma base territorial.

4 � Conclusão

O objetivo deste trabalho foi explorar, preliminarmente, alguns dos instrumen-

tos disponibilizados no Atlas IDH/2000. O estudo dos cinco piores municípios do

Estado mostra a persistência do baixo padrão de desenvolvimento, dada a presença

de quatro deles entre o grupo dos piores, tanto em 1991 quanto em 2000.

O estudo comprovou também a relativa homogeneidade dos indicadores en-

tre os piores municípios do Estado. Entretanto, a prevalência de municípios da

mesorregião Norte de Minas desmente, pelo menos no caso estudado, a idéia

corrente de que as piores localidades do Estado estariam nas regiões do

Jequitinhonha/Mucuri.

A melhoria das condições de vida da população mineira
pode estar relacionada com ações político-administrativas
que desequilibrem o jogo em favor dos menos favorecidos.
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Pelo exame dos dados dos municípios, é possível afirmar com alguma segu-

rança que:

1 � a emancipação de distritos, por si só, é incapaz de assegurar o

desencadeamento do processo de desenvolvimento da localidade;

2 � o comportamento do novo município está fortemente associado ao seu

passado e às condições socioeconômicas predominantes;

3 � nada indica que se tenha uma reversão da tendência à concentração da

desigualdade na parte setentrional do Estado;

4 � o processo de melhoria dos indicadores de desenvolvimento humano �

especialmente os de renda � parece estar associado ao crescimento da desi-

gualdade da distribuição da renda.

Os dois casos destoantes no grupo dos piores municípios � o de Santo Antô-

nio do Retiro (pela melhoria) e o de Bonito de Minas (pela piora) � mereceriam

um estudo mais detalhado. Bonito de Minas parece ser também um exemplo

adequado para se aplicar a hipótese de Sen acerca da desigualdade interna no

grupo de pobres.

Nota-se ainda que o processo de desenvolvimento traz consigo o crescimen-

to da desigualdade, pelo menos no caso estudado, pois os efeitos do processo,

especialmente no que se refere à apropriação da renda, não se distribuem igual-

mente entre os grupos sociais. No caso de Bonito de Minas, pode-se presumir

que o desequilíbrio na distribuição da renda tenha contribuído para a piora rela-

tiva do município no ranking do IDH.

Finalmente, sugere-se que a possibilidade de melhoria das condições de vida

de grande parte da população mineira esteja relacionada com ações político-

administrativas que desequilibrem o jogo em favor dos menos favorecidos, como

se postula na concepção da �justiça como eqüidade�, de John Rawls.
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Apesar de não poder atacar as causas básicas do desemprego, o poder público municipal pode-se tornar

agente privilegiado na implementação de políticas que contribuam para a inclusão social dos cidadãos.

políticas sociais

inclusao
município pode fomentar~

social do trabalhador

Este artigo visa apresentar um panorama do mercado de trabalho

da Região Metropolitana de Belo Horizonte em período recente e refletir

sobre a capacidade municipal de enfrentamento dos problemas. O re-

corte espacial do estudo resulta da inexistência de informações estatís-

ticas de mercado de trabalho no âmbito municipal.

O Brasil realizou um processo de abertura econômica sem prece-

dentes nos anos 1990, que se caracterizou pela liberação do comércio

exterior e privatização de empresas estatais, associado a vários planos

de estabilização monetária com o objetivo de reduzir a inflação.

A exposição da economia a um novo padrão tecnológico e financei-

ro fez com que as empresas adaptassem seu processo produtivo e

organizacional, o que acabou reduzindo a força de trabalho e o espaço

utilizado para a produção. Assim, aprofundou-se o processo de dissemi-

nação de inovações tecnológi-cas, que impôs profundas transforma-

ções na estrutura da produção, na organização dos mercados, nas

condições do processo de trabalho e nas formas de gestão das empre-

sas, determinando novos mecanismos de inclusão e exclusão social.  Se

na década de 1980 o baixo dinamismo econômico, juntamente com

um processo inflacionário intenso, não impediu o crescimento de pos-

tos de trabalho, a partir dos anos 1990 o cenário e as respostas do

mercado de trabalho alteraram-se, diminuindo o dinamismo de geração

de ocupações e elevando os patamares do desemprego1  (Souza, 2000).
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No período de 1993  a 1997, houve cres-

cimento do Produto Interno Bruto (PIB), se-

guido de taxas de crescimento incipientes ou

nulas. Além disso, a relação entre crescimen-

to econômico e geração de emprego, princi-

palmente em decorrência da incorporação de

inovações tecnológicas ao processo produtivo,

alterou-se radicalmente. Na década de 1970,

cada ponto percentual de crescimento do PIB

significava um aumento de 0,40% no empre-

go. Já no período de 1993 a 1995, essa rela-

ção caiu para 0,13% (Silva e Olivo, 1999).

É nesse contexto que se verificam impor-

tantes elementos negativos para a geração

de emprego e renda no País. Nos primeiros

anos deste século, os mercados de trabalho

metropolitanos indicaram novo padrão de

comportamento, resultado talvez de um pos-

sível encerramento do ciclo de reestruturação

produtiva dos anos 1990 (Ipea, 2003).

A taxa de desemprego (indicador mais uti-

lizado na escolha para retratar as condições

do mercado de trabalho) é uma relação entre

o número de pessoas que estão no mercado

de trabalho e o das que não têm uma ocupa-

ção, ou seja, é a razão entre aqueles que não

têm ocupação e estão à procura de uma e a

população economicamente ativa, composta

do total de pessoas que estão no mercado de

trabalho. Assim, o movimento da taxa de de-

semprego pode resultar tanto da restrição na

oferta de vagas quanto do aumento da deman-

da por postos de trabalho.

Na Região Metropolitana de Belo Horizon-

te,2  o nível de ocupação interrompeu traje-

tória descendente a partir de 2000, e a ma-

nutenção do aumento do desemprego pas-

sou a resultar do aumento da população eco-

nomicamente ativa. Além disso, houve uma

retomada do crescimento do emprego for-

mal, com carteira de trabalho assinada.

Assim, entre 1996 e 2002, a entrada

de pessoas no mercado de trabalho foi supe-

rior ao crescimento da ocupação, elevando

a taxa de desemprego e o contingente de de-

sempregados.  Embora em 2002 tenha ha-

vido aumento expressivo do nível ocupacional

(15,2%), o crescimento da população eco-

nomicamente ativa foi superior (22,8%), o

que acarretou a elevação da taxa de desem-

prego de 12,7% em 1996 para 18,1%3  em

2002.  Somente para reforçar a magnitude

desses movimentos, vale notar que o aumen-

to da população em idade ativa foi de 18,4%

no mesmo período (gráfico 1).

O mercado de trabalho examinado segun-

do os grupos populacionais indica que, em

relação ao sexo, as mulheres têm exercido

ocup ados
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Gráfico 1

População Economicamente Ativa e Ocupação Total, RMBH,

1996 a 2002. Índice 1996=100

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), Dieese, Seade, Sine/MG.
Pesquisa de Emprego e Desemprego � PED/RMBH.
Elaboração própria.
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maior pressão sobre o mercado de trabalho

(sua taxa de participação4  aumentou 9,5%).

Quanto à posição no domicílio, os cônjuges

(13,5%) e filhos (7,4%) apresentaram mai-

or elevação na taxa de participação. Consi-

derando a faixa etária, o aumento se con-

centrou nas faixas intermediárias (de 18 a

59 anos). E, em relação à escolaridade, hou-

ve maior participação de pessoas que com-

pletaram o ensino médio.

Uma das explicações possíveis para esse

aumento da pressão sobre o mercado de tra-

balho está no fato de que a combinação de

taxa de desemprego elevada com a redução

dos rendimentos médios impele outros mem-

bros das famílias (mulheres e jovens) a en-

trar no mercado de trabalho, a fim de ga-

rantir a sobrevivência do núcleo familiar ou

a manutenção do seu padrão de vida.

Além disso, as ocupações geradas têm

características bastante peculiares. A par-

tir dos anos 1990, são as grandes empre-

sas industriais que se adaptam com mais agi-

l idade ao novo padrão produtivo,

terceirizando atividades e introduzindo novos

padrões organizacionais e de comunicação.

Com isso, uma parcela importante dos em-

pregos com vínculos formais foi eliminada e

apenas parcialmente contrabalançada pela

geração de postos de trabalho sem registro,

em empresas de pequeno porte no comér-

cio ou no setor de serviços.

Os dados obtidos com a Pesquisa de

Emprego e Desemprego da RMBH registram

esses movimentos somente a partir da se-

gunda metade da década de 1990 5  e indi-

cam uma expansão tanto do emprego formal

quanto do informal6 , embora o segundo tenha

sido mais intenso. Houve expansão de 14,6%

de ocupações no setor formal e de 25,3% no

setor informal, conforme o gráfico 2.
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Gráfico 2
Evolução do emprego formal e informal na Região Metropolitana de Belo Horizonte,

1996-2002. Índice 1996=100

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), Dieese, Seade, Sine/MG.
Pesquisa de Emprego e Desemprego � PED/RMBH.
Elaboração própria.
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período não se pode falar em redução do

emprego formal, grosso modo, é possível afir-

mar que houve uma piora da qualidade do

emprego/trabalho. O aumento do contingen-

te de assalariados se deu nas empresas de

pequeno porte, no comércio e no setor de
serviços.  No setor industrial, houve eleva-

ção de 3,6% do nível ocupacional, entretan-

to, houve redução nos segmentos metal-me-

cânico (-1,1%) e têxtil (-8,9%), que têm gran-

de peso no setor tanto em relação à quanti-

dade de postos de trabalho quanto no enca-

deamento de sua cadeia produtiva (gráfico 3).

O trabalho nas sociedades contemporâ-

neas não se restringe somente à natureza

econômica. A capacidade de prover o sus-

tento dos indivíduos e de suas famílias

extrapola a dimensão econômica e vincula-

se ainda à inserção no meio social, à cidada-

nia, à construção da identidade social e à

possibilidade de consumo. Nesse contexto,

a perda do posto de trabalho é analisada não

apenas como um problema que vai muito

além da natureza econômica, mas também

como negação da cidadania.

Na RMBH, o aumento dos desemprega-

dos para 392 mil em 2002 (168 mil a mais

que em 1996) atingiu todos os segmentos

da população. No entanto, a diferença do pa-

tamar do desemprego segundo grupos

etários e escolaridade merece considera-

ções: mais da metade dos jovens de 15 a

17 anos que estavam no mercado de traba-

lho estão hoje desempregados. Já para os

de 18 a 24 anos, a taxa de desemprego foi
bem superior à média da população (28,3%).

Para as pessoas de 40 anos ou mais, a taxa

de desemprego quase dobrou nos últimos

sete anos (de 5,7% em 1996 para 9,8%

em 2002).

O problema da inserção dos jovens no

mercado de trabalho acaba gerando condi-

ções adicionais não apenas para o aumento

da pobreza, mas também para o avanço de

atividades ilícitas e da violência. As ações

governamentais direcionadas a esse seg-

mento da população deveriam se pautar no

adiamento da entrada no mercado de traba-

lho e na expansão do tempo de permanên-

cia no sistema de ensino, como já ocorre

nas famílias de estratos sociais mais eleva-

dos. As ações afirmativas de educação so-

mente para o trabalho provocam ainda mai-

or acirramento da competição no interior do

mercado  (Pochmann, 2002).

Para os desempregados, o aumento do

tempo médio da procura por trabalho pas-

sou de 7 meses em 1996 para 13 meses

90

95

100

105

110

115

120

125

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

ano

1
9

9
6

=
1

0
0      Indústria

Construção civil

     Comércio

     Serviços

Gráfico 3
Evolução da ocupação segundo setor de atividade econômica. Índice 1996=100

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), Dieese, Seade, Sine/MG.
Pesquisa de Emprego e Desemprego � PED/RMBH.
Nota: não inclui serviços domésticos e outros setores.
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em 2002. Ao mesmo tempo, a proporção

de desempregados por longo período, ou

seja, dos que estão há mais de um ano sem

trabalho, aumentou de 11,9% para 29,9%.

Quanto maior a duração do desemprego,

mais difícil é conseguir um novo posto de

trabalho, sendo necessária a implantação

de políticas públicas específicas que aten-

dam esse segmento populacional, principal-

mente porque os desempregados de longa

data possuem outras características des-

favoráveis à sua reinserção no mercado de

trabalho  � jovens, pessoas com  mais de

40 anos, de baixa escolaridade, mulheres e

negros  (quadro 1).

Outro indicador da redução da qualidade

das ocupações geradas nesse período mos-

tra a queda de 12,1% da renda média dos

trabalhadores, que atingiu, em maior ou me-

nor escala, praticamente todos os setores

da atividade econômica. Ao mesmo tempo,

verificou-se um aumento da ocupação nos

estratos de renda mais baixa e uma redu-

ção nos estratos de renda mais alta, o que

indica uma piora da distribuição de renda

da RMBH.

Os problemas enfrentados pelos traba-

lhadores � desemprego, precariedade das

condições e das relações de trabalho, bai-

xos rendimentos � são causados por ques-

tões internas e externas. Assim, as condi-

ções macroeconômicas e sociais interfe-

rem no mercado de trabalho, sendo que nas

sociais o poder municipal tem capacidade

de intervir.

Importância da saúde e educação � Saú-

de e educação constituem pilares da produ-

tividade, da competitividade e do desenvol-

vimento. É desnecessário reiterar a inter-

relação existente entre essas variáveis. No

entanto, é sempre importante reforçar o efei-

to negativo da desigualdade socioeconômica.

O Brasil foi palco de avanços positivos nas

últimas décadas. Apesar de todas as ressal-

vas, alguns indicadores apresentaram me-

lhora: o Atlas de Desenvolvimento Humano

no Brasil mostra, por meio de dados do IBGE,

que 95% dos jovens de 7 a 14 anos estão

na escola (segundo o censo de 2000), con-

tra 81% (censo anterior). Da mesma forma,

o analfabetismo funcional � pessoas que têm

menos de quatro anos de estudo � caiu de

30% entre os jovens de 15 a 17 anos em

1991 para pouco mais de 16% em 2000. A

taxa de mortalidade infantil também decres-

ceu 37,5% no período. No entanto, as

disparidades existentes na sociedade brasi-

leira acabam constituindo obstáculo para o

desenvolvimento.

Se o acesso à educação é comum nos

grandes centros urbanos brasileiros, a per-

manência na escola e a qualidade dos esta-

belecimentos de ensino constituem grande

desafio. Além disso, muito mais graves são

Quadro 1
Duração média de procura de trabalho e proporção de desempregados

com mais de 12 meses de procura por trabalho

Anos
Taxa de

desemprego
Duração média

(em meses)
Desempregados com mais de

12 meses de procura (%)

1996 12,7 7 12,0

1998 15,9 9 15,2

2002 18,1 13 29,9

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), Dieese, Seade, Sine/MG.
Pesquisa de Emprego e Desemprego � PED/RMBH.
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as altas taxas de abandono e repetência

verificadas no grupo de pessoas de estratos

sociais mais baixos. Ao mesmo tempo, há

profundas diferenças na qualidade da educa-

ção nos distintos segmentos sociais. O cír-

culo perverso está criado: indivíduos com

menos anos de escolaridade têm menos

chance de conseguir emprego ou receber

melhores rendimentos, o que irá interferir

na educação de seus filhos.

As pessoas com maior nível de escolari-

dade conseguem melhores empregos, têm

relação de trabalho formal e  estável e maio-

res rendimentos. A probabilidade de elas fi-

carem desempregadas é menor, mas, nesse

caso, as chances de sobrevivência e de

reinserção no mercado de trabalho são mai-

ores. Cada ano de estudo corresponde a um

aumento na renda de aproximadamente 11%

na RMBH (Souza, 2001).

Segundo Enric Sanchis, �a educação pro-

picia asas para transcender o dado, pelo en-

tendimento da construção histórica da rea-

lidade, pelo despregamento do momento pre-

sente, pela capacidade de inventar outras

realidades.� É ainda um recurso social de

suma importância para inserção no merca-

do de trabalho. A distribuição desigual desse

recurso implica pois que os indivíduos che-

gam ao universo produtivo com oportunida-

des de inserção profissional diferenciadas.

A associação de tal fato com a segmentação

e a discriminação no mercado de trabalho

faz com que grupos específicos acumulem

condições socialmente desfavoráveis.

As oportunidades sociais são desiguais

para homens e mulheres, pardos e negros,

trabalhadores mais jovens e mais velhos.

Enquanto as mulheres, na área de educação,

conseguiram se igualar aos homens, os ne-

gros continuam sofrendo constrangimentos

que os impedem de alcançar maiores níveis

de escolaridade, como se pode constatar em

estudo anterior (Souza, 2001).  A discrimi-

nação sofrida por homens e mulheres assu-

me características relativamente diferentes.

Enquanto existe uma segregação horizontal

e vertical por sexo em algumas ocupações

concebidas como �naturalmente femininas�,

no caso dos negros, a discriminação se limi-

ta a ocupações que requerem menor qualifi-

cação e, conseqüentemente, são mais mal

remuneradas.

Papel do município � Diante desse cenário,

a capacidade de atuação dos poderes munici-

pais na ordenação do mercado de trabalho e

na dinamização da economia local é reduzida.

Entretanto, mesmo considerando a impossi-

bilidade de atacar as causas básicas dos pro-

blemas do mercado de trabalho, o poder local

tem condições de amenizar as dificuldades en-

frentadas pela população mais vulnerável.

Duas características a favor da atuação

dos poderes municipais podem ser ressalta-

das: a proximidade da população, o que facili-

ta a mobilização de recursos comunitários;

e a possibilidade de uma  menor burocracia

em função da atuação do município ocorrer

em menor escala.

Tais características fazem com que o

poder público municipal seja um agente pri-

vilegiado na implementação de políticas so-

ciais que reconstruam laços de solidarieda-

de, criando uma melhor relação entre a po-

pulação, o município e o espaço local, em que

o cidadão seja um agente pertencente  à sua
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comunidade e participante dela. O papel das

políticas públicas é incluir também em pro-

gramas esse contingente populacional que

vive na periferia das cidades.

Experiências como essas poderiam ser lem-

bradas em todo o País7  e elas nos levam a acre-

ditar que o sucesso dos programas depende de

uma mudança nas gestões administrativas, com

encadeamento de ações pelo governo local; do

rompimento da lógica assistencialista e residu-

al de ações setorializadas e com sobreposição

de funções; e da articulação de todas as insti-

tuições do município para a implementação des-

ses programas.
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Notas

1 A transformação das relações de trabalho, o es-

tatuto do emprego e a redução de postos de tra-

balho necessários para a produção de bens e ser-

viços atingiram grande parte dos países. No en-

tanto, nos países de capitalismo periférico, em

decorrência das acentuadas desigualdades

socioeconômicas, a questão do emprego assume

contornos mais graves.

2 O mesmo ocorre na Região Metropolitana de São

Paulo e é confirmado por diversas fontes de infor-

mação, como pesquisas do IBGE e a PED.

3 Vale registrar que este mesmo movimento pôde

ser encontrado em outras regiões metropolitanas

cobertas pela pesquisa de emprego e desempre-

go e pela pesquisa mensal de emprego do IBGE.

4 Taxa de participação é a razão entre a população

economicamente ativa e a população em idade ati-

va com determinada característica. Neste caso,

indica a proporção de pessoas a partir de 10

anos que estão no mercado de trabalho, seja pro-

curando uma ocupação ou exercendo alguma ati-

vidade.

5 A PED/RMBH começou a ser realizada em 1995

e teve seus primeiros resultados divulgados em

dezembro daquele ano.

6 Considera-se neste estudo, como proxy  do setor

formal, o somatório do emprego assalariado com

carteira assinada e dos assalariados no setor pú-

blico. O setor informal é composto dos assalaria-

dos sem carteira de trabalho assinada e dos tra-

balhadores autônomos.

7 Sobre a experiência de São Paulo, ver Márcio

Pochmann (org.). Desenvolvimento, trabalho e solida-

riedade: novos caminhos para a inclusão social. E do

mesmo organizador, Outra cidade é possível: alterna-

tivas de inclusão social em São Paulo. Sobre outras

experiências em vários municípios brasileiros, ver

Carlos A. Siqueira (coord.) Geração de emprego e

renda no Brasil : experiências de sucesso.
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afeta desempenho dos alunos
em sala de aula

educação

violência

Pesquisa coordenada pelo professor Cláudio Chaves Beato Filho, realizada pelo Centro de Estudos em Criminalidade e Segurança Pública

(Crisp), da UFMG, aponta como causas do baixo desempenho escolar a violência e o medo da violência.

Problemas relacionados com a vio-
lência e a segurança pública constitu-
em uma das maiores preocupações
dos moradores das grandes cidades.
O aumento da criminalidade, bem
como o crescimento da percepção sub-
jetiva desse fenômeno e a centralidade
por ele adquirida nos meios de comu-
nicação, têm afetado as mais diversas
esferas e instituições da sociedade,
inclusive as instituições de ensino.

Tradicionalmente vistas como es-
paços de preservação contra manifes-
tações criminais, as escolas passaram
também a incluir como problema a vio-
lência que vai além daquela relativa à

indisciplina e às relações entre profes-
sores e alunos ou entre alunos mais
velhos (ou maiores) e alunos mais no-
vos (ou menores), ou seja, as relações
de poder. Em outras palavras, as ocor-
rências de roubo, assalto e agressão
física passam a ser vistas como pro-
blemas reais no contexto escolar.

Pesquisa  realizada no último ano
pelo Centro de Estudos de Crimina-
lidade e Segurança Pública (Crisp), da
UFMG, mostrou que, entre os alunos
entrevistados, 15,8% foram roubados
em sua escola pelo menos uma vez,
36,9% foram furtados e 18,3% foram
agredidos fisicamente.

No entanto, o objetivo deste arti-
go é discutir não apenas a natureza
da violência no contexto escolar,
mas também as conseqüências de-
correntes de eventos violentos no de-
sempenho do aluno. Assim, a partir
da classificação que o próprio aluno
realiza de seu desempenho, é preci-
so inferir quais as perdas associadas
à percepção da violência nas esco-
las. A suposição é a de que, ainda
que o próprio aluno não tenha sido
vítima de violência em algum momen-
to, a percepção de que esse risco
existe pode prejudicá-lo no desempe-
nho escolar.
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1 O estudo da criminalidade e da violência nas escolas passou a ter importân-
cia em países como a França e a Inglaterra a partir da década de 1950. Até
então as pesquisas relacionadas ao ambiente escolar enfatizavam a avaliação
do sistema educacional voltado apenas para o interesse de educadores e admi-
nistradores públicos. O objetivo desses trabalhos era verificar as motivações
individuais da delinqüência e seu impacto nos processos de aprendizagem. Tor-
nou-se muito popular, sobretudo na França, o estudo da chamada violência
simbólica, sob a influência do sociólogo Pierre Bourdieu. Após relativo �silêncio�
em torno da temática nos anos 1980, quando para os pesquisadores a escola
era apenas vítima do crescimento da violência externa, os anos 1990 foram
marcados por um recrudescimento do interesse pelos problemas suscitados
pela violência no contexto escolar, já então percebido como um ambiente
criminogênico, capaz de produzir atos de delinqüência que vão além da revolta
com a estrutura repressora da escola (Debarbieux, 2001).

No contexto americano, segundo o relatório �Curriculum, Culture and
Community the Challenge of School Violence� (Anderson, 1998), a partir
dos anos 1960 começam a ser percebidas falhas na concepção dos
reformadores educacionais de que a escola seria um instrumento de cura
para a violência e a desordem social. Os anos 1980 e 1990 são marcados
não só pelo reconhecimento da existência do crime nas escolas, mas tam-
bém das escolas como locais que abrigam o crime e a violência.

No Brasil, os resultados dessas pesquisas sobre a violência nas escolas
foram inicialmente relacionados por educadores e psicólogos ao processo
de aprendizagem. Porém, como já foi mencionado, a escola, há três déca-
das, vem sendo considerada uma instituição que pode �abrigar� e até mes-
mo reproduzir o crime e a violência.

Assim, nos últimos anos, antropólogos e sociólogos interessados no
problema da violência na instituição de ensino como um fenômeno social
passaram a elaborar diversos estudos para descrever, categorizar e anali-
sar o fenômeno. Estudos de cunho antropológico2  apontam para a existên-
cia de um conflito entre a violência intra e extramuros nas escolas, com
mecanismos repressores intramuros sendo suplantados pela violência ex-
terna, que passa a fazer parte do cotidiano escolar. Segundo tais estudos
(Zaluar, 2001), a violência escolar pode ser entendida a partir de conside-
rações que se estendem além dos limites da própria escola. Ou seja, a par-
tir do contexto geográfico e socioeconômico em que a escola está inserida e
ainda do perfil de público que ela atende, levando em consideração a sua
estrutura organizacional e as estratégias de negociação com a violência
intra e extramuros.

 Breve consideração

sobre o estudo da

violência na escola
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A própria idéia de violência relacionada com a escola possui dimensões
variadas, entre as quais se destacam �aquela que aniquila os corpos e aque-
la que aniquila as mentes� (Zaluar, 2001), ou seja, aquilo que se procura
distinguir entre violência real e violência simbólica. A primeira pode ser
exemplificada por depredação, tráfico de drogas, porte de armas, violência
física perpetrada por agentes institucionalizados encarregados da manu-
tenção da ordem. A segunda pode ser definida como sendo aquela que se
manifesta pela palavra, sob a forma de ameaças ou de imposição de condu-
tas que negam ou oprimem o outro.

�Na escola, hoje, a violência apresenta (uma) dupla dimensão (...): (1) a

violência física perpetrada por traficantes ou bandidos nos bairros onde

se encontram, assim como por alguns dos agentes do poder público

encarregados da manutenção da ordem e da segurança, e (2) a violên-

cia que se exerce também pelo poder das palavras que negam, opri-

mem ou destroem psicologicamente o outro� (Zaluar, 2001).

Com base nesses conceitos, pesquisas de grande peso e abrangência foram
produzidas recentemente no Brasil, procurando interpretar o fenômeno da vio-
lência nas escolas. Entre elas, destacam-se a pesquisa nacional sobre escolas
realizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação (CNTE,
1999), que inclui uma seção sobre a violência escolar; a pesquisa realizada pelo
Instituto Latino-Americano das Nações Unidas para a Prevenção do Delito e
Tratamento do Delinqüente (Ilanud, 2001) em escolas de São Paulo; e a pesqui-
sa realizada pela Unesco (Abramovay, 2002) em 14 capitais brasileiras e
centrada principalmente na questão �jovens, violência e Aids nas escolas�.

Conhecer as perdas sociais geradas pela violência supõe uma associa-
ção entre comportamentos individuais e eventos violentos em um determi-
nado contexto. Em outras palavras, essa perspectiva supõe que a ocorrên-
cia de crimes, bem como o conhecimento dos fatos relacionados ao crime,
afeta a maneira com que se lida com o cotidiano.

Por causa da violência as pessoas alteram comportamentos e hábitos
de consumo; deixam de transitar por ruas com determinadas característi-
cas físicas e sociais; utilizam em suas residências uma infinidade de apare-
lhos e recursos para maior segurança. Assim, o medo influencia comporta-
mentos, atitudes e tomadas de decisões.

Fruto de atitudes relacionadas ao cotidiano, o desempenho escolar pode
ser afetado por uma multiplicidade de fatores, tais como características

Violência e percepção

da violência
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individuais e de personalidade, tipo de constituição e vínculo familiar, perfil
social e econômico, características das instituições escolares, entre ou-
tros. Pode ser afetado também por eventos que ocorrem na escola e não
se relacionam diretamente à sua estrutura ou à sua linha pedagógica. De
um lado, estão as relações de poder que �naturalmente� são estabelecidas
entre professores e alunos ou entre os próprios alunos. De outro lado,
esses eventos constituem o que se denomina violência objetiva ou ocor-
rência de atos criminosos tanto dentro da escola como em seu entorno.
Ora, se eventos dessa natureza são pertinentes o suficiente para afetar
comportamentos cotidianos na sociedade como um todo, o mesmo deve
ocorrer no que se refere ao contexto escolar.

Mesmo não sendo vítimas de evento violento, o conhecimento acerca
de sua ocorrência por parte dos alunos também pode exercer influência
sobre o cotidiano deles. Grande número de alunos afirmou ter visto, pelo
menos uma vez, pessoas armadas dentro da escola (27,8% dos entrevista-
dos); já viu ou ouviu falar de pessoas consumindo ou vendendo drogas (51,9%
e 36,2%, respectivamente), de outros alunos sendo assaltados (47%) ou
furtados (59,4%) na escola e 10,4% faltaram à aula pelo menos uma vez
por medo de serem agredidos.

Identificar atos de violência que ocorrem no contexto escolar e entender
sua interferência sobre o nível de satisfação dos alunos com o próprio apren-
dizado torna-se, portanto, tarefa de suma importância. A pesquisa anterior-
mente mencionada não realizou mensurações acerca da proficiência esco-
lar em termos objetivos. Realizada por meio de entrevistas com alunos de
escolas particulares e públicas de Belo Horizonte, a pesquisa permite
inferências acerca das percepções dos alunos quanto ao seu próprio de-
sempenho e ao nível de segurança nas escolas e em suas imediações.

Os gráficos a seguir mostram algumas relações entre características
atribuídas pelo aluno ao contexto escolar no que diz respeito ao tema aqui
considerado e o nível de satisfação com o próprio aprendizado. Outras variá-
veis poderiam ser importantes para identificar essas percepções, mas foram
selecionadas apenas as que apresentaram nível estatístico significativo.

Uma das questões referentes ao nível de segurança consistiu em uma
caracterização geral da própria escola. Quanto à ocorrência de eventos vio-
lentos, foi solicitado aos alunos que classificassem suas escolas como tran-
qüilas, inseguras ou violentas. Embora a maior parte dos entrevistados te-
nha considerado suas escolas tranqüilas, o percentual de alunos insatisfei-

Percepção da violência e
desempenho escolar
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Classificação geral do nível de segurança na escola

tos com o próprio aprendizado é maior entre aqueles que afirmaram estu-
dar em escolas violentas ou inseguras, como mostra o gráfico 1.3

A pesquisa considerou também o nível de sentimento de segurança den-
tro dos estabelecimentos de ensino. Foi perguntado aos alunos se eles se
sentiam seguros, pouco seguros ou inseguros em suas escolas. Novamen-
te, a maior parte deles afirmou sentir-se segura, mas a maioria dos que se
sentiam pouco seguros ou inseguros pertence ao subgrupo daqueles com
nível de aproveitamento escolar baixo, como mostra o gráfico 2.
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O gráfico 3 ilustra a relação entre o possível porte de arma como defesa
e o nível de satisfação com o próprio aprendizado. Verifica-se que um
percentual significativo de alunos que considerava válido o fato de levar arma
para a escola também pertence ao grupo daqueles que estão insatisfeitos
com seu aprendizado. Apenas 9,3% não adotariam essa atitude. Conside-
rando não apenas esse subgrupo, mas também a totalidade dos alunos en-
trevistados, o percentual daqueles que não levariam armas para se defen-
der é de 70,9%.
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Foi também perguntado aos alunos qual seria a opinião deles sobre as mu-
danças na incidência de eventos violentos no último ano. O objetivo era saber
se a violência tinha aumentado na escola da mesma forma como vem ocorren-
do na sociedade de modo geral. Do total de alunos entrevistados, 44,2% afir-
maram não haver violência em sua escola ou haver tendência à sua diminuição.
No entanto, a maior parte daqueles para quem os níveis de violência aumenta-
ram está também insatisfeita com seu nível de aprendizagem (gráfico 4).
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5

Variáveis relativas ao ambiente são também importantes na avaliação
dos próprios alunos sobre o papel desempenhado pelas escolas. Os gráficos
5 e 6 (na página anterior) são exemplos de que tanto a percepção da exis-
tência de eventos violentos quanto a ocorrência, de fato, desses eventos na
vizinhança dos estabelecimentos de ensino afetam o nível de satisfação do
aluno com o próprio aprendizado.

Os gráficos citados (5 e 6) mostram que sinais de desordem ambiental
podem afetar o julgamento dos alunos quanto ao seu aproveitamento esco-
lar. Ou seja, o percentual de alunos que já viu ou ouviu falar de pessoas
usando drogas ou criminosos circulando na vizinhança é maior entre aque-
les para quem o próprio desempenho é baixo.

O tema violência nas escolas implica discussões relativas a seus impac-
tos sobre os papéis desempenhados pelas instituições de ensino. São pa-
péis que englobam desde a socialização dos indivíduos até o ensino de disci-
plinas específicas que dão ao aluno instrumentos para o desempenho de
funções profissionais e para o pleno desenvolvimento da vida em sociedade.
O aprendizado de tais disciplinas determina o que se denomina nível de apro-
veitamento escolar ou proficiência.

O nível de aproveitamento escolar depende de vários aspectos, entre
eles, características individuais e familiares e configuração pedagógica das
escolas. A ocorrência de eventos violentos e a percepção de que tais even-
tos implicam riscos individuais também são elementos importantes no de-
sempenho escolar. A partir do que foi apresentado neste artigo, pode-se
afirmar que uma das perdas sociais causadas pela violência é a queda na
qualidade ou no nível do aprendizado individual.

Essas considerações supõem a ocorrência de eventos violentos que trans-
cendem aqueles advindos das relações de poder no contexto escolar e estão
relacionados à violência objetiva � ocorrência de eventos criminais ou delin-
qüentes tradicionalmente vistos como processos que se desenvolvem fora
do contexto escolar, mas que têm sido incorporados às discussões em tor-
no das instituições de ensino.

Ainda que de maneira apenas exploratória, natureza das considerações
deste artigo, são apresentados fatores específicos que possivelmente estão
relacionados ao impacto da violência sobre a atuação do ensino. É nesse
sentido que aspectos como a classificação do nível de segurança oferecido
pela escola, o sentimento de segurança dentro dos estabelecimentos de
ensino, o possível uso de armas para autodefesa (sinal indiscutível do senti-

Conclusões
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mento de medo e recurso não convencional para a solução de conflitos) e a
crença no aumento da insegurança surgiram como importantes fatores
considerados pelos entrevistados e que interferem em seu aproveitamento
escolar.

Em suma, o desempenho escolar, aqui medido pelo julgamento dos pró-
prios alunos entrevistados, pode ser afetado ainda pela ocorrência de even-
tos contra a escola e por fatores percebidos pelo aluno nas imediações da
escola.

Para combater problemas relacionados à violência, a escola deve antes
identificar seu escopo de atuação. Algumas questões são importantes na
constituição do problema, mas não estão ao alcance das instituições de
ensino. Além das características individuais dos alunos, são exemplos des-
sas questões: antecedentes em eventos violentos, uso de drogas, baixa ex-
pectativa de sucesso educacional, influência negativa dos pares e
monitoramento insuficiente dos pais, todos associados à delinqüência. A
escola pouco ou nada pode atuar sobre esses fatores.

No entanto, existem fatores que podem influenciar no contexto de atua-
ção das escolas. Um deles refere-se à oferta de segurança na escola. Este
artigo destaca a importância do sentimento de segurança no desempenho
escolar. Outra questão crucial diz respeito às características físicas de onde
se localizam as escolas. Como já foi visto, regiões desordenadas e presença
de agentes que perturbam a ordem social afetam a percepção dos alunos
quanto ao nível de segurança.4

Se a escola pouco pode fazer no que se refere às características
ambientais, é possível sua aproximação junto da comunidade, o que viria,
por sua vez, preservá-la de eventos violentos. O fato de uma determinada
instituição pertencer a uma comunidade fazendo parte dela cria um vínculo
mais forte entre as duas. Abrir espaços nas escolas para que membros da
comunidade externa possam utilizá-los para realizar reuniões políticas ou
eventos de lazer pode trazer bons resultados, mesmo nas áreas mais con-
turbadas. Outro fator positivo seria a participação efetiva de pais e alunos
em atividades extracurriculares, assunto exaustivamente tratado por dire-
tores de instituições de ensino.
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Notas

1 As análises feitas neste artigo foram baseadas na pesquisa �Perdas Sociais
Causadas pela Violência: A Violência nas Escolas�, realizada pelo Centro de
Estudos em Criminalidade e Segurança Pública, da UFMG, sob a coordena-
ção de Cláudio Chaves Beato Filho.

2 Ver Zaluar, Alba e outros.

3 Todos os gráficos apresentados neste artigo foram feitos levando-se em con-
sideração análises estatísticas de regressão. Portanto, as relações entre
variáveis foram consideradas estatisticamente significativas e as relações
entre elas, mostradas por meio de gráficos, prestam-se apenas à clareza da
apresentação, sem que haja necessidade de exposição de modelos mais
complexos. A análise de regressão é o estudo que descreve a relação entre
variáveis de forma que uma variável resposta seja explicada em função de
uma ou mais variáveis explicativas. A regressão pode ser linear � quando a
resposta é uma variável contínua e expressa por um valor numérico � ou
logística � quando a variável resposta é categórica e expressa por meio da
probabilidade de ocorrência.

4 Trata-se aqui da clássica associação entre sinais físicos de desordem, como
iluminação insuficiente, lotes vagos, lixo nas ruas, depredação, pichação,
etc., e o sentimento de insegurança das populações. As pessoas normal-
mente procuram evitar transitar por locais assim caracterizados, como mos-
trou a pesquisa de vitimização realizada pelo Crisp/ UFMG em 2002.


